
সংরক্ষিত বনভূক্ষি জবরদখলের তথ্য ছক

খ) অন্যান্য প্রক্ষতষ্ঠান (হাট-বাজার/ দদাকান- পাট, ক্ষরলসাট ট/কলটজ , কৃক্ষি ফাি ট, ক্ষিিা প্রক্ষতষ্ঠান ইতযাক্ষদ )

দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

পালনরছড়া দরঞ্জ

1 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া নুরুে ইসোি, ক্ষপতা- নক্ষজর 

আহলেদ, সাং- দেনছক্ষড়

2.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় 4007 1173 পানবরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

2 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া আক্ষির দহালসন, ক্ষপতা- দিাোঃ 

কালু, বক্কর দ ানা, সক্ষিক্ষত 

পাড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৭ 1173 পানবরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

4 টি পান বরজ

3 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া দিাোঃ  ইউনুছ ভট্টু,  ক্ষপতা- 

আবু বক্কর, দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়, 

1নং ওয়ার্ ট

10.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৮ 1173 পান বরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

8 টি পান বরজ

4 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া আবুে কাোি আজাদ, ক্ষপতা- 

আবদুে দিাতালেব, সাং 

বাটপাড়া

10.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৮ 1173 পান বরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

7 টি পান বরজ

5 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া দিাোঃ উসিান, ক্ষপতা- অজ্ঞাত, 

সাং- (বাজার াটা কক্সবাজার)

4.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৮ 1173 কৃক্ষি ফাি দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

2টি

6 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া জাক্ষগর দহালসন, ক্ষপতা-  

আোঃরহিান,  দেনছক্ষড়

5.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৮ 1173 কৃক্ষি ফাি দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

2 টি

7 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া দিাোঃ রহিান, ক্ষপতা- মৃত 

িহেজিা,  দেনছক্ষড়

2.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৮ 1173 পানবরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

5 টি

8 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া ফজে আহালেদ, দেনছক্ষড় 1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৮ 1173 পানবরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

6 টি

9 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া ছাক্ষির আহালেদ, ক্ষপতা- 

িাহমুদ, দেনছক্ষড়

4.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৮ 1173 পান বরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

7 টি

10 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া সুেতান আহালেদ, ক্ষপতা- 

নক্ষজর আহালেদ, পালনরছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৭ 1173 পান বরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

5 টি

11 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া দিা কক্ষরি, ক্ষপতা- সসয়দ 

ক্ষিয়া, পালনরছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৭ 1173 পান বরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

2টি

12 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া আবুে িালেক, ক্ষপতা- দগাোি 

িক্ষরফ, পালনরছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৭ 1173 পান বরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

8 টি

13 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া িহর আক্ষে, ক্ষপতা- দগাোি 

িক্ষরফ, পালনরছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৭ 1173 পান বরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

3 টি

14 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া জর আক্ষে, ক্ষপতা- দগাোি 

িক্ষরফ, পালনরছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৭ 1173 পান বরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

4 টি

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

কক্সবাজার দক্ষিণ বন ক্ষবভাগের কক্সবাজার জজলা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

15 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া দহালসন িক্ষরফ, ক্ষপতা-রক্ষফক 

ক্ষিয়া, পালনরছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৭ 1173 পান বরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

2 টি

16 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া দিাোঃ ক্ষদদার, ক্ষপতা-দিাোঃ 

হালনক, পালনরছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৭ 1173 পান বরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

3 টি

17 কক্সবাজার রামু পালনরছড়া পালনরছড়া দিাোঃ জাফর ক্ষিয়া, ক্ষপতা-

দিাোঃ দিাহন, পালনরছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড় ৪০০৭ 1173 পান বরজ দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রস্তাব দদয়া হলয়লছ।

5 টি

রাজারকূে দরঞ্জ

18 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে  দিাোঃ সাোউক্ষিন ক্ষপতা- 

আিান উল্লাহ, সাং 

িন্ডেপাড়া, রামু উপলজো, 

কক্সবাজার।

1.00 রাজারকুে - - 5189 - 7667 2 ৮ টি টিনলসর্ 

দদাকান র

19 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে  দিাোঃ িীর কালিি ক্ষপং- 

িাক্ষনরুক্ষিন দিম্বার     সাং 

নয়াপাড়া,রামু,কক্সবাজার

1.00 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 পক্ষি ফাি ট

20 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে  দিাোঃ  িক্ষহদুল্লাহ সালবক 

ক্ষপতা- মৃত িক্ষরফ উল্লাহ সাং- 

দেৌক্ষকদারপাড়া, 

রামু,কক্সবাজার

1.00 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 পুকুর

21 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে দিাোঃ হাক্ষিদুে হক  ক্ষপং- 

মৃতোঃ আিানউল্লাহ    সাং-

দেৌক্ষকদার পাড়া, রামু, 

কক্সবাজার

3.00 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 ২টি টিন দসর্ পক্ষি ফাি ট

22 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে দিাোঃ আেি ক্ষপং- সিসু 

আেি সাং- দেৌক্ষকদার পাড়া, 

রামু, কক্সবাজার ।

0.15 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 ১টি টিন দসর্ দদাকান

23 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আোঃ িালেক ক্ষপং-মৃতোঃ সসয়দ 

নুর সাং পাহারতেী, রামু, 

কক্সবাজার

0.12 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 ১টি টিন দসর্ দদাকান

24 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে দিাোঃ দসক্ষেি ক্ষপং- নুর আেি 

সাং- পাহারতেী, 

রামু,কক্সবাজার

1.00 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 গরুর ফাি ট

25 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে দিাোঃ  নাক্ষসর  ক্ষপং- আোঃ 

শুক্কুর    সাং-নয়াপাড়া পাড়া, 

রামু, কক্সবাজার

1.00 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 পক্ষি ফাি ট

26 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আপারলরজু নূরুে হক ক্ষপতা- মৃত ক্ষিয়া 

দহাসন সাং দেয়াইংগাকাটা

2.25 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 1114 - 1510 2 পক্ষি ফাি ট

27 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ বক্ষির আহেদ ক্ষপতা- খক্ষেে 

আহেদ সাং- টংগালর্বা

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

28 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ র্াক্তার নুরু ক্ষপতা- মৃত রক্ষিদ 

আহিদ সাং কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

29 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ হহাসন আক্ষে ক্ষপতা- মৃত 

ফজে কক্ষরি, সাং 

কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

30 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ মুক্তার ক্ষপতা জাোে আহিদ, 

সাং কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

31 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ আেি ক্ষপতা- মৃত ফজে 

কক্ষরি, সাং কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

32 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ জাহাঙ্গীর ক্ষপতা- মৃত 

দিাহােদ সাং কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

33 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ রক্ষফক ক্ষপতা মৃত কালু মুন্সী 

সাং কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

34 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ নাক্ষসর ক্ষপতা, ক্ষপতা- দানু সাং 

কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

35 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ জক্ষসি ক্ষপতা- দানু, সাং 

কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

36 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ ক্ষগয়াস উক্ষিস ক্ষপতা- দানু, 

সাং কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

37 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ এহসান ক্ষপতা- অজ্ঞাত সাং 

কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

38 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ নুর আেি ক্ষপতা- কালসি 

আেী, সাং কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

39 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ িালেক ক্ষপতা- মৃত কাো 

ক্ষিয়া সাং কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

40 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ মুক্কুর ক্ষপতা- মৃত কাো ক্ষিয়া, 

সাং কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

41 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ নুর কক্ষবর ক্ষপতা অজ্ঞাত সাং 

কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

42 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ টুনু ক্ষপতা িক্ষনর আহিদ সাং 

দকঢ়বুক্ষনয়া

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 353 - 528 2 দদাকান  র

43 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ ইসিাইে ক্ষপতা- ওসিান সাং 

দকঢ়বুক্ষনয়া

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 353 - 528 2 দদাকান  র

44 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ নুর আহেদ ক্ষপতা মৃত খুইল্লা 

ক্ষিয়া, সাং দকঢ়বুক্ষনয়া

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 353 - 528 2 দদাকান  র
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

45 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ িাহাত আেি ক্ষপতা অজ্ঞাত 

সাং দকঢ়বুক্ষনয়া

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 353 - 528 2 দদাকান  র

46 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ সসয়দ নুর ক্ষপতা নুরু সাং 

দকঢ়বুক্ষনয়া

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 353 - 528 2 দদাকান  র

47 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ দসানাক্ষিয়া ক্ষপতা মৃত আশ্রত 

আেী সাং সাক্ষদরকাটা

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 1715 - 4001 2 দদাকান  র

48 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ িক্ষফ ক্ষপতা- মৃত হাক্ষব সাং 

সাক্ষদরকাটা

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 1715 - 4001 2 দদাকান  র

49 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ আবু কাোি ক্ষপতা- অজ্ঞাত 

সাং সাক্ষদরকাটা

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 1715 - 4001 2 দদাকান  র

50 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ িাহাছন ক্ষপতা- অজ্ঞাত সাং 

সাক্ষদরকাটা

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 1715 - 4001 2 দদাকান  র

51 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ বান্ডু ক্ষপতা- মৃত আব্দুে সাং 

সাক্ষদরকাটা

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 1715 - 4001 2 দদাকান  র

52 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ িকবুে িক্ষরফ ক্ষপতা মৃত 

আশ্রত আেী সাং সাক্ষদরকাটা

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 1715 - 4001 2 দদাকান  র

53 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ শুেতান ক্ষপতা িিসু সাং 

সাক্ষদরকাটা

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 1715 - 4001 2 দদাকান  র

54 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ নাক্ষছর ক্ষপতা- িিসু, সাং 

সাক্ষদরকাটা

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 1715 - 4001 2 দদাকান  র

55 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ ফক্ষরদ ক্ষপতা- িিসু, সাং 

সাক্ষদরকাটা

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 1715 - 4001 2 দদাকান  র

56 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ আব্দুর রক্ষহি ক্ষপতাক্ষ  মৃত 

কালিি আেী সাং সাক্ষদরকাটা

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 1715 - 4001 2 দদাকান  র

57 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ কািাে ক্ষপতা মৃত আোঃ 

রহিান সাং কালুয়ারলখাো

0.10 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দদাকান  র

58 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ নূরুে ইসোি ড্রাইভার ক্ষপতা 

আোঃ রক্ষিদ সাং দকঢ়বুক্ষনয়া

0.10 খুক্ষনয়াপােং - - 353 - 528 2 দদাকান  র

59 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ ইফনুস ক্ষপতা অজ্ঞাত সাং 

দ াইংগাকাটা

0.12 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 1811 - 2612 2 দদাকান  র

60 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ বক্ষির আহেদ ক্ষপতা খক্ষেে 

আহেদ সাং টংগালর্বা

0.15 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 176 - 518 2 দদাকান  র

61 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ িক্ষফ আেি ক্ষপতা ইসা খক্ষেে 

সাং পাইন বাগান

0.14 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 176 - 518 2 দদাকান  র
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

62 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ আবু কাোি ক্ষপতা- মুত আেী 

আহেদ সাং পাইন বাগান

0.13 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 176 - 518 2 দদাকান  র

63 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ িক্ষফ আেি ক্ষপতা- মৃত 

বক্ষদউর রহিান সাং পাইন 

বাগান

0.12 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 176 - 518 2 দদাকান  র

64 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ আেি ক্ষপতা মুত ফজে 

কক্ষরি সাং কালুয়ারলখাো

1.00 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দপাক্ষি ফ্রাি ট

65 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ িক্ষফ ক্ষপতা দিাজাফ্ফর সাং 

পাইন বাগান

দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দপাক্ষি ফ্রাি ট

66 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ আদি আেী ক্ষপতা িকবুে 

আেী সাং পাইন বাগান

1.25 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দপাক্ষি ফ্রাি ট

67 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ বাছা ক্ষিয়া ক্ষপতা মৃত জাোে 

আহেদ সাং পাইন বাগান

1.00 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দপাক্ষি ফ্রাি ট

68 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ িীর কালিি ক্ষপতা অজ্ঞাত 

সাং পাইন বাগান

1.35 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দপাক্ষি ফ্রাি ট

69 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ িকবুে িক্ষরফ ক্ষপতা মৃত 

আশ্রত আেী সাং পাইন বাগান

1.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দপাক্ষি ফ্রাি ট

70 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ বাইট্টা বক্ষে ক্ষপতা মৃত ফজে 

কাইদান সাং পাইন বাগান

1.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দপাক্ষি ফ্রাি ট

71 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ দিাোঃ িক্ষকয়া ক্ষপতা মৃত েম্বা 

হাসন সাং পাইন বাগান

1.25 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দপাক্ষি ফ্রাি ট

72 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ বক্ষির ফক্ষকর ক্ষপতা মৃত 

জক্ষেে দহর্ম্যান সাং পক্ষিি 

দাক্ষরয়ারদীক্ষ 

1.20 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 2047 - 3564 2 দপাক্ষি ফ্রাি ট

73 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ দিাহাম্ম্দ ক্ষপতা মৃত জক্ষকর 

আহেদ সাং দখদারল ানা

1.35 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 1811 - 2612 2 দপাক্ষি ফ্রাি ট

74 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ আেী আকবর ক্ষপতা মৃত 

জাফর সাং দখদারল ানা

1.45 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 1811 - 2612 2 দপাক্ষি ফ্রাি ট

75 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ পাইন বাগান িাদ্রাসা 2.00 জঙ্গে দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 7 - 7 2 িাদ্রাসা

76 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ সাক্ষদরকাটা িাদ্রাসা 2.25 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 176 - 518 2 িাদ্রাসা

77 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ কালুয়ারলখাো িাদ্রাসা 2.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষ - - 176 - 518 2 িাদ্রাসা

78 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ কলম্বক্ষনয়া িাদ্রাসা 2.75 খুক্ষনয়া পােং - - 1715 - 4001 2 িাদ্রাসা

79 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ দকঢ়বুক্ষনয়া িাদ্রাসা 2.35 খুক্ষনয়া পােং - - 353 - 528 2 িাদ্রাসা

80 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষ কাোরপাড়া িাদ্রাসা 2.45 খুক্ষনয়া পােং - - 1549 - 3438 2 িাদ্রাসা
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

88.58
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ক্ষস.এস 
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১ কক্সবাজার রামু দিলহরল ানা কাক্ষেরছড়া পূব ট কাদিরপাড়া সতয়ব আেী 

জালি িসক্ষজদ, পূব ট কাদির 

পাড়া, রক্ষিদ নগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০১০ জঙ্গে েক্ষেরছড়া - - ১ ১ ২২ ২ টিন দসর্ িাটির িসক্ষজদ 

সদ টয ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

িসক্ষজদ

২ কক্সবাজার রামু দিলহরল ানা কাক্ষেরছড়া পূব ট হাক্ষির পাড়া আক্ষজি উিীন 

জালি িসক্ষজদ, পূব ট হাক্ষির পাড়া, 

রক্ষিদ নগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গে েক্ষেরছড়া - - ১ ১ ২২ ২ টিন দসর্ িসক্ষজদ সদ টয 

৩০‘, প্রস্থ ২০‘

িসক্ষজদ

৩ কক্সবাজার রামু দিলহরল ানা কাক্ষেরছড়া পূব ট হাক্ষির পাড়া তারাবক্ষনয়া টুলু 

জালি িসক্ষজদ, পূব ট হাক্ষিরপাড়া, 

রক্ষিদ নগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গে েক্ষেরছড়া - - ১ ১ ২২ ২ টিন দসর্ পাকা িসক্ষজদ 

সদ টয ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

িসক্ষজদ

৪ কক্সবাজার রামু দিলহরল ানা কাক্ষেরছড়া পাহাড়তেী োম্বারল ানা জালি 

িসক্ষজদ, পাহাড়তেী, রক্ষিদ নগর 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গে েক্ষেরছড়া - - ১ ১ ২২ ২ টিন দসর্ পাকা িসক্ষজদ 

সদ টয ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

িসক্ষজদ

৫ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

সছয়দুে হক, ক্ষপতা- মৃত 

িাওোনা নুরুে ইসোি

সাং-দক্ষিণ দিলহরল ানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সকবাজার

০.০৮০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনলসর্ িাটির  র

সদ টয ২০³ প্রস্থ ১০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

দদাকান

৬ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

দারুে ইফরান িসক্ষজদ

সাং- দক্ষিণ দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং 

সদ টয ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

৭ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

দারুে ইফরান িাদ্রাসা

সাং- দক্ষিণ দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

সদ টয ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

৮ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

দারুে ইফরান িাদ্রাসা

সাং- দক্ষিণ দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ দসক্ষিপাকা  র

সদ টয ১০০³ প্রস্থ ১৫³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

৯ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

দিৌেভী কক্ষবর আহিদ, ক্ষপতা- 

সুেতান আহিদ

সাং- িধ্যি দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ দসক্ষিপাকা দদাকান

সদ টয ১০³ প্রস্থ ১০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

দদাকান

ক্রোঃ নং

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে
বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

কক্সবাজার উত্তর বন ক্ষবভাগের কক্সবাজার জজলা

গৃহীত ব্যবস্থা (িািো/দজো 

প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

ইতযাক্ষদ আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

খ) অন্যান্য প্রক্ষিষ্ঠান (হাট-বাজার / জদাকান - পাট, ক্ষরগ াট ট/কগটজ , কৃক্ষি ফার্ ট, ক্ষিিা প্রক্ষিষ্ঠান ইিযাক্ষদ )

দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট জবরদখেকারীর নাি ও ঠিকানা



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

১০ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

আক্ষিনুর হক, ক্ষপতা- িাওোনা 

নুরুে কক্ষবর

সাং- িধ্যি দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ দসক্ষিপাকা দদাকান

সদ টয ২০³ প্রস্থ ১০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

দদাকান

১১ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

অঅবু তালহর, ক্ষপতা- দিাোঃ কালু

সাং- িধ্যি দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ দসক্ষিপাকা দদাকান

সদ টয ২০³ প্রস্থ ১০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

দদাকান

১২ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

হযরত আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক (রাোঃ) 

জালি িসক্ষজদ

সাং- িধ্যি দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

সদ টয ৭০³ প্রস্থ ৪০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

১৩ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

হযরত আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক (রাোঃ) 

িাদ্রাসা

সাং- িধ্যি দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ দসক্ষিপাকা  র

সদ টয ১৫০³ প্রস্থ ২০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

১৪ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

হযরত আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক (রাোঃ) 

িাদ্রাসা

সাং- িধ্যি দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ দসক্ষি পাকা র

সদ টয ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

১৫ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

হযরত আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক (রাোঃ) 

িাদ্রাসা

সাং- িধ্যি দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ দসক্ষিপাকা  র

সদ টয ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

১৬ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

হযরত আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক (রাোঃ) 

স্কুে

সাং- িধ্যি দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ দসক্ষি পাকা র

সদ টয ১০০³ প্রস্থ ৩০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

১৭ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

দকয়ািত তো জালি িসক্ষজদ

সাং- দক্ষিণ দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

সদ টয ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

১৮ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

দকয়ািত তো িাদ্রাসা

সাং- দক্ষিণ দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদগাঁও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ দসক্ষিপাকা  র

সদ টয ৩০³ প্রস্থ ২০³

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

১৯ কক্সবাজার সদর দিলহরল ানা

দরঞ্জ

দিলহরল ানা

ক্ষবট

ক্ষদে দিাহােদ, ক্ষপতা- ইছিাইে 

সওোঃ

সাং- িধ্যি দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদগাও - - ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ মুরগীর ফাি

সদ টয ৪০ প্রস্থ ১৫

উলেদ িািো 

রুজু করার প্রস্তাব 

দপ্ররণ করা হলয়লছ।



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

২০ কক্সবাজার কক্সবাজার 

সদর

দিলহরল ানা 

দরঞ্জ

দিলহরল ানা ক্ষবট দিাহােদ হারুন, ক্ষপতা- সছয়দ 

আকবর, সাং- পূব ট দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদগাঁও ˉ ˉ ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      টিলনর দদাকান         

সদ টয ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

দদাকান

২১ কক্সবাজার কক্সবাজার 

সদর

দিলহরল ানা 

দরঞ্জ

দিলহরল ানা ক্ষবট ফক্ষরদ আহিদ ক্ষর্গ্রী কলেজ, সাং-

কলেজ দরার্, দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদগাঁও ˉ ˉ ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২           ক্ষবক্ষডং               

সদ টয ৩০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

২২ কক্সবাজার কক্সবাজার 

সদর

দিলহরল ানা 

দরঞ্জ

দিলহরল ানা ক্ষবট ফক্ষরদ আহিদ ক্ষর্গ্রী কলেজ 

জালি িসক্ষজদ, সাং-কলেজ 

দরার্, দিলহরল ানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদগাঁও ˉ ˉ ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      ক্ষবক্ষডং (২য় তো)      

সদ টয ৩০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার 

সদর

দিলহরল ানা 

দরঞ্জ

দিলহরল ানা ক্ষবট ফক্ষরদ আহিদ ক্ষর্গ্রী কলেজ, সাং-

কলেজ দরার্, দিলহরল ানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদগাঁও ˉ ˉ ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২           ক্ষবক্ষডং               

সদ টয ৩০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উলেদ িািো রুজু করার 

প্রস্তাব দপ্ররণ করা হলয়লছ

২৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী ইেমুন খক্ষে, ক্ষপতা- আেী আজি 

বাহাদুর, সাং- ঐ

০.০২০ ৫৫নং ক্ষরংভং ১৯৬ ১৬ ২০x২৫ টিলনর দদাকান  র উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

২৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী দিা: আ: িক্ষজদ, ক্ষপতা- দিা: 

কালু, সাং- ঐ

০.০২০ ৫৫নং ক্ষরংভং ১৯৬ ১৬ ৪০x৫০ ফাি ট টিলনর উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

২৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী নুরুে আেি, ক্ষপতা:দগাোি 

কালদর, সাং: ঐ

০.০২০ ৫৫নং ক্ষরংভং ১৯৬ ১৬ ৩০x২৫ দদাকান ইলটর উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

২৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী িালহদ, ক্ষপতা: নুরুে আক্ষিন, সাং- 

ঐ

০.৪০০ ৫৫নং ক্ষরংভং ১৯৬ ১৬  দদাকান ২টি দসক্ষি পাকা 

১৫x২০

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

২৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী  দিালি টদ, ক্ষপতা: নুরুে কক্ষবর, 

সাং- ঐ

০.০২০ ৫৫নং ক্ষরংভং ১৯৬ ১৬ দদাকান ২টি দসক্ষি পাকা 

১৫x২০

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

২৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী কাোি, ক্ষপতা: আক্ষির দহালসন, 

সাং- ঐ

০.০৭০ ৫৫নং ক্ষরংভং ১৯৬ ১৬ দদাকান ২টি দসক্ষি পাকা 

১৫x২০ ৫টি

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৩০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী কালিি আেী,  ক্ষপতা: ঐ, সাং- ঐ ০.০৫০ ৫৫নং ক্ষরংভং ১৯৬ ১৬ দসক্ষি পাকা দদাকান  র 

৬টি ১৫x৬০

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৩১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী আহিদ আেী, ক্ষপতা: ঐ, সাং- ঐ ০.২০০ ৫৫নং ক্ষরংভং ১৯৬ ১৬ দসক্ষি পাকা দদাকান  র 

১টি ১০x১৫

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৩২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী দিাস্তাক, ক্ষপতা: মৃত ক্ষিয়াজ 

উক্ষিন, সাং- ঐ

০.০২০ ৫৫নং ক্ষরংভং ১৯৬ ১৬  দসক্ষি পাকা দদাকান  র 

১টি ১০x২০

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৩৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী দিাোঃ আবু সছয়দ, ক্ষপতা: নুরুে 

কক্ষবর , সাং- বনজায়ক্ষগদার পাড়া 

(দ ানা পাড়া)

০.০১০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর দদাকান  র  সদ টয 

২০ প্রস্থ ১৬

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৩৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী ফক্ষরদুে আেি, ক্ষপতা: মৃত 

আহেদ দহালসন, সাং- ঐ

০.১০০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর দদাকান  র  সদ টয 

২০ প্রস্থ ১০

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৩৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী নুরুে আক্ষিন, ক্ষপতা: আহােদ 

কক্ষবর , সাং- ঐ

০.০১০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর দদাকান  র  সদ টয 

৩০ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৩৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী নুরুে হুদা িাক্ষনক, ক্ষপতা: জাোে 

আহিদ, সাং- ঐ

০.০২০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ দদাকান  র দসক্ষি পাকা  

সদ টয ৩০ প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৩৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী নুরুে আক্ষিন, ক্ষপতা: আহােদ 

কক্ষবর , সাং- ঐ

০.২০০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ দদাকান দসক্ষিপাকা ২টি 

সদ টয ২০ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৩৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী দিাোঃ আবু সছয়দ, ক্ষপতা: নুরুে 

কক্ষবর , সাং- ঐ

০.০১০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ দদাকান  র দসক্ষিপাকা  

সদ টয ৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

৩৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী আছাদ আেী, ক্ষপতা: িকবুে 

আহিদ, সাং- ঐ

০.১০০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ দদাকান  র টিলনর  সদ টয 

১৫ প্রস্থ ১২

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৪০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী নবী সওদাগর, ক্ষপতা: মৃত 

এজাহার আহেদ, সাং- ঐ

০.০৪০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ দদাকান  র ২টি টিলনর  

সদ টয ৩০ প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৪১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী িক্ষফ আেি, ক্ষপতা: আহেদ 

কক্ষবর, সাং- ঐ

০.২০০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ দদাকান  র ২টি টিলনর 

সদ টয ৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৪২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী নুরুে আক্ষিন সওদাগর, ক্ষপতা: 

মৃত আহেদ কক্ষবর, সাং- ঐ

০.০১০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ দদাকান  র ২টি টিলনর 

সদ টয ৩০ প্রস্থ ১২

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৪৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী দিাোঃ জক্ষির উক্ষিন, ক্ষপতা: 

দসােতান আহিদ, সাং- ঐ

০.১০০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ দদাকান  র টিলনর সদ টয 

৩০ প্রস্থ ১২

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৪৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী মৃদুে, ক্ষপতা: হক্ষরপদ কি টকার, 

সাং- ঐ

০.০১০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ দদাকান  র টিলনর সদ টয 

২০ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৪৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী মুক্ষবন, ক্ষপতা: মৃত িাহ আেি, 

সাং- ঐ

০.১০০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ দদাকান  র টিলনর সদ টয 

২০ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৪৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী আবুে তালহর, ক্ষপতা: আবুে 

বির, সাং- ঐ

০.২০০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ দদাকান  র টিলনর সদ টয 

২০ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৪৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী আক্ষির আেী, ক্ষপতা: সুনা ক্ষিয়া, 

সাং- ঐ

০.০৭০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ দদাকান  র টিলনর ২টি 

সদ টয ২০ প্রস্থ ১৫, সদ টয 

৩০ প্রস্থ ২০ ১টি

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৪৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী আহেদ কক্ষবর, ক্ষপতা- মৃত আবুে 

হালিি, সাং-ঐ

০.০৪০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির  র ২টি            

সদ টয ২৫ফুট x প্রস্থ ২২ 

দদাকান ৭টি

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৪৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী আহেদ কক্ষবর, ক্ষপতা- মৃত আবুে 

হালিি, সাং-ঐ

০.৪০০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির  র ২টি            

সদ টয ২৫ফুট x প্রস্থ ২২ 

দদাকান ৭টি

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৫০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ফাঁক্ষসয়াখােী আহেদ কক্ষবর, ক্ষপতা- মৃত আবুে 

হালিি, সাং-ঐ

০.০৪০ ৫৫নং ক্ষরংভং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির  র ২টি            

সদ টয ২৫ফুট x প্রস্থ ২২ 

দদাকান ৭টি

উলেদ প্রস্তাব দদওয়া আলছ

৫১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুরম্নে হক সরকাক্ষর প্রা ক্ষিক 

ক্ষবদ্যােয়, সাং-সুরাজপুর 

ক্ষভলেজার পাড়া, ৬নং ওয়ার্ ট, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ সুরাজপুর ২০৭৪/    ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ পাকা স্কুে (সদ টয ৩০, প্রস্থ 

২০)

দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রসত্মাব দদওয়া আলছ।

৫২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িসক্ষজদ, সাং-উত্তর িাক্ষনকপুর, 

১নং ওয়ার্ ট, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২ িাটির  র টিলনর ছাউনী 

(সদ টয ৩০, প্রস্থ ২০)

দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রসত্মাব দদওয়া আলছ।

৫৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িসক্ষজদ, সাং-ক্ষভলেজার পাড়া, 

৬নং ওয়ার্ ট, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ সুরাজপুর ২০৭৪/    ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ পাকা িসক্ষজদ (সদ টয ৩০, 

প্রস্থ ২০)

দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রসত্মাব দদওয়া আলছ।

৫৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িসক্ষজদ, সাং-ক্ষভলেজার পাড়া, 

৬নং ওয়ার্ ট, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০১০ সুরাজপুর ২০৭৪/    ব 

৫৩৩

২ ৭০০১ ২ পাকা িসক্ষজদ (সদ টয ৩০, 

প্রস্থ ২৫)

দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রসত্মাব দদওয়া আলছ।

৫৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িসক্ষজদ, সাং-দক্ষিণ িাক্ষনকপুর, 

৫নং ওয়ার্ ট, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ পাকা িসক্ষজদ (সদ টয ৫৫, 

প্রস্থ ৩০)

দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রসত্মাব দদওয়া আলছ।

৫৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িসক্ষজদ, সাং-দক্ষিণ িাক্ষনকপুর, 

৫নং ওয়ার্ ট, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ পাকা িসক্ষজদ (সদ টয ৪০, 

প্রস্থ ২৫)

দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রসত্মাব দদওয়া আলছ।
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

৫৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িসক্ষজদ, সাং-দক্ষিণ িাক্ষনকপুর, 

৫নং ওয়ার্ ট, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ কালঠর সতক্ষর (সদ টয ৬০, 

প্রস্থ ৩০)

দজো প্রিাসলন উলেদ 

প্রসত্মাব দদওয়া আলছ।

৫৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাোঃ নুরুে হক, ক্ষপতা: দপঠান 

আেী, সাং- ো-বাগান, িালুি াট, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৮০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ক্ষিতে ভবন সদ টয 

৬০ফুট, প্রস্থ ৩০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৫৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাোঃ দিাতালবে ক্ষিয়া, ক্ষপতা- মৃত 

আক্ষির আেী, সাং- ঐ

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ১টি, সদ টয 

৪০ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৬০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাোঃ সুরত আেী, ক্ষপতা-হাক্ষকি 

আেী, সাং- ঐ

০.০৬০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ৮টি পাকা ক্ষিতে ভবন, 

সদ টয ৪০ফুট, প্রস্থ ১৫ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৬১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাোঃ িাহাজাহান, ক্ষপতা: মৃত 

আবুে দহালসন, সাং-ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ২টি দসক্ষি পাকা দদাকান, 

সদ টয ৬০ফুট, প্রস্থ ২০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৬২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা বাবুে, ক্ষপতা: দিাহােদ দহাছন, 

সাং-ো-বাগান, ডুোহাজারা, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৮০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ১টি দদাকান পাকা ক্ষিতে 

ভবন, সদ টয ২০ফুট, প্রস্থ 

১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৬৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিা: সসয়দ সওদাগর, ক্ষপতা: মৃত 

ফজে কক্ষরি, সাং- ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৮০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ১টি দদাকান ক্ষিতে পাকা 

ভবণ, সদ টয ৪০ফুট, প্রস্থ 

১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৬৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু সওদাগর, ক্ষপতা: মৃত ফজে 

কক্ষরি, সাং- ঐ

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ১টি দসক্ষি পাকা, সদ টয 

১৫ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৬৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নক্ষজর আহিদ, ক্ষপতা: দিাোঃ 

দহালসন, সাং-ঐ

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দদাকান ৭টি পাকা ক্ষিতে 

ভবন, সদ টয ২০ ফুট, প্রস্থ 

১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৬৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাোঃ দরাস্তি গক্ষণ িাহমুদ, ক্ষপতা: 

দিাোঃ কালু সওদাগর, সাং- ঐ

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দদাকান ৩টি পাকা ভবন, 

সদ টয ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৬৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা র্াোঃ অজুটন, ক্ষপতা: অজ্ঞাত, সাং: 

ক্ষরংভং ছক্ষগরিাহ্ কাটা, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659  দদাকান ১টি দসক্ষি পাকা, 

সদ টয ৪০ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৬৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাছােৎ নুর জাহান দবগি, 

ক্ষপতা: নুরুে ইসোি, সাং-

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659  দদাকান ৩টি পাকা ভবন, 

সদ টয ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৬৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাোঃ দনজাি উিীন, ক্ষপতা: নুরুে 

কক্ষবর দিম্বার, সাং- ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659  দদাকান ১টি পাকা ভবন, 

সদ টয ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৭০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে কক্ষবর, ক্ষপতা: মৃত দসােতান 

আহিদ, সাং- ঐ

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দদাকান ১টি পাকা ভবন, 

সদ টয ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৭১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাোঃ আিরাফুে, ক্ষপতা: মৃত 

দিাজাফ্ফর আহিদ, সাং-ঐ

০.০৪০ 55নং ক্ষরংভং 2 659  ১টি পাকা ভবন, সদ টয ২০ 

ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

৭২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষপতা: মৃত ক্ষসরাজ 

ক্ষিয়া, সাং-ক্ষিঠাছক্ষড়, ডুোহাজারা, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ২টি পাকা ভবন, সদ টয 

৪০ফুট, প্রস্থ ২৫ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৭৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ফজে কালদর ক্ষিন্টু, ক্ষপতা: মৃত 

নুরুে ইসোি, সাং- ো-বাগান, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ১ ক্ষিতে ভবন, সদ টয ৪০ 

ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৭৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আেী আকবর, ক্ষপতা: মৃত 

হালফজ আহিদ, সাং-ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ১টি, সদ টয ৪০ 

ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৭৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দিাহােদ সাহাব উিীন, ক্ষপতা: 

মৃত কক্ষবর আহিদ, সাং-

ডুিখােী, ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ১টি টিন দসট ভবন, সদ টয 

৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৭৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দেদু, ক্ষপতা: দিাোঃ ইসোি 

আহিদ, সাং-ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ১টি পাকা ভবন, সদ টয ২০ 

ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৭৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাহােদ িাহামুদুে কক্ষরি, 

ক্ষপতা: মৃত নক্ষজর আহিদ, সাং- 

ডুিখােী, ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ১টি পাকা ভবন, সদ টয ৫০ 

ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৭৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা স্বপন রায়, ক্ষপতা: সতীি না , 

সাং- ডুিখােী, ডুোহাজারা, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 বাসা টিন দসট, সদ টয ৩০ 

ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৭৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আলনায়ার, ক্ষপতা: মৃত আবুে 

হালসি, সাং-ঐ

০.২০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 বাসা বাক্ষড় ১ তো ভবন ও 

দসক্ষি পাকা ভবন, সদ টয 

২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট, 

দসক্ষি পাকা সদ টয ৩০ ফুট, 

প্রস্থ ১৫ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৮০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নক্ষজর আহিদ, ক্ষপতা:দিাহােদ 

দহালসন, সাং- ঐ

০.০৬০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ১টি পাকা ভবন, সদ টয ৩০ 

ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৮১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দনজাি , ক্ষপতা: নুর দিাহােদ, 

সাং- ঐ

০.০৬০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ১টি দসক্ষি পাকা বাসা, 

সদ টয ২৫ফুট, প্রস্থ ৩০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৮২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আেী আকবর,ক্ষপতা: মৃত আোঃ 

হালফজ, সাং- ঐ

০.০৬০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ১টি পাকা ভবন, সদ টয ৫০ 

ফুট, প্রস্থ ৪০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৮৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিৌেভী ফক্ষরদ, ক্ষপতা: মৃত িাওোঃ 

নুরুসাফা, সাং- ঐ

০.২০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ১টি ক্ষিতো ভবন, সদ টয 

৫০ফুট,প্রস্থ ৪০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

৮৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আেী আকবর, ক্ষপতা: মৃত হাজী 

দিা: দহালসন, সাং- দিৌেভীকাটা, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ 55নং ক্ষরংভং 2 659  টিন দসট বাসা ১টি, সদ টয 

৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৮৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জািাে, ক্ষপতা: মৃত িকবুে 

আহলিদ, সাং-িগছড়ারজুি, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ২টি দসক্ষি পাকা দদাকান, 

সদ টয ২০ফুট, প্রস্থ ১৫ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৮৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িান্নান, ক্ষপতা: মৃত ইয়াকুব আেী, 

সাং-িালুি াট, ডুোহাজারা, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659  ২টি দদাকান দসক্ষিপাকা 

 র, সদ টয ৪০ ফুট, প্রস্থ 

২৫ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৮৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িাহা জাহান, ক্ষপতা:মৃত আবুে 

হালসি, সাং- ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৭০ 55নং ক্ষরংভং 2 659  দদাকান ২টি টিলনর দবড়া, 

সদ টয ১০ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৮৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জক্ষসি উিীন, ক্ষপতা: মৃত 

দিাহােদ আেী, সাং ঐ

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ছাদ ভবন বাসা, সদ টয 

৩৮ফুট, প্রস্থ ২৮ ফুট, 

দদাকান ৪টি দসক্ষি পাকা, 

সদ য ৫০ ফুট প্রস্থ ৪০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৮৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দিাস্তাক, ক্ষপতা: মৃত দিাহােদ 

দহালসন, সাং- ঐ

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা বাসা ১টি, 

সদ টয ২৫ফুট, প্রস্থ ২০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৯০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িক্ষনর আহিদ, ক্ষপতা: মৃত 

দিাহােদ দহালসন, সাং- ঐ

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা বাসা ১টি, 

সদ টয ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৯১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িালুি াট আইক্ষর্য়াে স্কুে 

(আবদুে িালেক, প্রোন ক্ষিিক)

০.৫০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা বাসা ১টি, 

সদ টয ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৯২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা রক্ষফক/িনঞ্জুর,ক্ষপতা: হাজী 

জািাে উিীন/হাজ্বী দিাোঃ কালু, 

সাং- ঐ

০.০২০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষিপাকা দদাকান ৩টি, 

সদ টয ৩০ফুট, প্রস্থ ২০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৯৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু সাোি, ক্ষপতা: মৃত আহিদ 

দহালসন, সাং- ঐ

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১০টি, 

দদ টয ৬০ফুট, প্রস্থ ৫০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৯৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িাহ জাহান, ক্ষপতা: মৃত আবুে 

হালসি, সাং- ঐ

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দদাকান ১টি দসক্ষি পাকা, 

সদ টয ২৫ফুট, প্রস্থ ১৫ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৯৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু, ক্ষপতা: মৃত ফজে কক্ষরি, 

সাং- ঐ

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দদাকান ২টি দসক্ষিপাকা, 

সদ টয ২০ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৯৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নক্ষজর আহিদ, ক্ষপতা: মৃত দিাোঃ 

দহালসন, সাং- ঐ

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দদাকান ১টি দসক্ষি পাকা, 

সদ টয ১৫ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

৯৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দরাস্তি, ক্ষপতা:কালু ক্ষিয়া 

সওদাগর, সাং- ঐ

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দদাকান ১টি টিনলসট, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৯৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আেী আযি, ক্ষপতা: দিাহােদ 

জািান, সাং- উলুবক্ষনয়া, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 ছাদ ভবন ১তো, ২য় তো 

টিন দসট, সদ টয ৫০ফুট, 

প্রস্থ ১৫ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

৯৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা হাজী জাফর, ক্ষপতা: গুরা ক্ষিয়া 

সওদাগর, সাং- ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659  দদাকান ২টি দসক্ষি পাকা, 

সদ টয ২০ফুট, প্রস্থ ১৫ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১০০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িাদ্রাসা দদাকান, ০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659  দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১৫ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১০১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে কক্ষবর, ক্ষপতা: মৃত ইসোি 

আহিদ, সাং- হায়দারনািী, 

োিা, বান্দরবান

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১২ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১০২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু তালেব, ক্ষপতা:মৃত ইসোি 

আহিদ, সাং- ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১২ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১০৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জক্ষসি, ক্ষপতা: অজ্ঞাত, সাং- ঐ ০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১০৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু িািা, ক্ষপতা: কাক্ষজ িক্ষল্লক, 

সাং- ঐ

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১০৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িক্ষফ আেি, ক্ষপতা: মৃত 

বজরুজ্জিান, সাং-ঐ

০.২০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১০৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা বালরক, ক্ষপতা: আলনায়ার 

দহালসন, সাং- ঐ

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ৪টি, 

সদ টয ২৫ফুট, প্রস্থ ২০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১০৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িাহ জাহান, ক্ষপতা: মৃত আবুে 

কালিি, সাং-ঐ

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১০৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা কািাে, ক্ষপতা: এজাহার আহিদ, 

সাং- ো-বাগান, ডুোহাজারা, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659  দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১০৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সািশু, ক্ষপতা: মৃত আবদুস 

সাোি, সাং- কাটাখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659  দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১১০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা রক্ষহি, ক্ষপতা: মৃত আহিদ কক্ষবর, 

সাং- ডুিখােী, ডুোহাজারা, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

১১১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দবোে, ক্ষপতা: দক্ষেে আহিদ, 

সাং- ো-বাগান, ডুোহাজারা, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১১২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাফর আেি, ক্ষপতা: ছালবর 

আহিদ, সাং- ক্ষরংভং ছক্ষগরিাহ্ 

কাটা, ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১১৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা বাবুে, ক্ষপতা- আবু তালহর, সাং- 

অজ্ঞাত,

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১১৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জালবর, ক্ষপতা: মৃত নুরুে আক্ষিন, 

সাং- হায়দারনািী, োিা, 

বান্দরবান

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১১৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুর দিাহােদ, ক্ষপতা: মৃত আবুে 

খালয়র, সাং- ো-বাগান, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১১৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে হুদা, ক্ষপতা:নু    রুে 

ইসোি, সা-ঐ

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১১৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জক্ষসি উিীন, ক্ষপতা: মৃত বক্ষদউে 

আেি, সাং- ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১১৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষবিে, ক্ষপতা: ক্ষরদয় দদ, সাং- 

িগছড়ারজুি, ডুোহাজারা, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১১৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে কক্ষবর, ক্ষপতা: মৃত 

বদরুজ্জািান, সাং-ো-বাগান, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১২০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে ছক্ষফ, ক্ষপতা: মৃত ক্ষছক্ষিক 

আহিদ, সাং- বািহাক্ষতর ছাড়া, 

োিা, বান্দরবান।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১২১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে হক, ক্ষপতা: িাইজ্জা ক্ষিয়া, 

সাং-পুক্ষেিক্ষবট, ডুোহাজারা, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১২২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুন্নবী, ক্ষপতা: ইউছুপ আেী, সাং-

 ডুিখােী, ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১২৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা রক্ষফক/িঞ্জুর, ক্ষপতা: জািাে 

দহালসন/দিাোঃ কালু, সাং- ঐ

০.০২০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ৪০ফুট, প্রস্থ ২০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

১২৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষুদ্র ব্যবসাক্ষয় সক্ষিক্ষত, সভাপক্ষত: 

িনজুর আেি, সাং- উলুবক্ষনয়া, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৪০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১৬টি, 

সদ টয ১৬০ফুট, প্রস্থ ১৫ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১২৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নজরুে হক, ক্ষপতা: িাহাবুবুে 

আেি, সাং- ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ২০ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১২৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে আেি, ক্ষপতা: মৃত এজাহার 

আহিদ, সাং- হায়দারনািী, 

োিা, বান্দরবান।

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ২টি, 

সদ টয ২০ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১২৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিখ রালসে স্মৃক্ষত সংসদ, 

সভাপক্ষত: দিাোঃ দিালি টদ, সাং- ো-

বাগান,

০.০৩০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ৭টি, 

সদ টয ১০০ফুট, প্রস্থ ৩০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১২৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িালুি াট ক্ষুদ্র ব্যবসাক্ষয় সক্ষিক্ষত, 

সভাপক্ষত: িনজুর আেি, সাং- 

উলুবক্ষনয়া, ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ৯টি, 

সদ টয ১০০ফুট, প্রস্থ ১৫ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১২৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা রক্ষফকুে ক্ষিয়া/িনজুর 

আেি,ক্ষপতা: হাজী জািাে 

উিীন/দিাোঃ কালু, সাং- ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ৩টি, 

সদ টয ৩০ফুট, প্রস্থ ১৫ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৩০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সছয়দ কক্ষরি, ক্ষপতা- নুরুে 

আেি, সাং- ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ২টি, 

সদ টয ৩০ফুট, প্রস্থ ১৫ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৩১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আহিদ কক্ষবর, ক্ষপতা: নুরুে 

আেি, সাং- ঐ

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ২টি, 

সদ টয ৩০ফুট, প্রস্থ ১৫ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৩২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু িািা, ক্ষপতা: কাজী িক্ষল্লক, 

সাং- ঐ

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১৫ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৩৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা বাহাদুর ক্ষিয়া, ক্ষপতা- হাজী 

জািাে উিীন, সাং-ঐ

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ৫টি, 

সদ টয ৮০ফুট, প্রস্থ ২০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৩৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাফর আহিদ, ক্ষপতা: আবদুে 

বাক্ষর, সাং-ক্ষরংভং ছক্ষগরিাহ্ 

কাটা, ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০২০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ২টি, 

সদ টয ২০ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৩৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দিাক্তার আেি, ক্ষপতা: মৃত 

িাহামুদুল্লাহ, সাং- পূব ট ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ২টি, 

সদ টয ২০ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

১৩৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা এলহসান, ক্ষপতা: মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ঐ

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৩৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সাহাব উিীন, ক্ষপতা: মৃত আবুে 

দহালসন, সাং- ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৩৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু সাোি, (ক্ষদিারী সক্ষিক্ষত), 

ক্ষপতা: আহিদ দহালসন, সাং- 

ডুিখােী,

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৩৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দিাোঃ কক্ষরি, ক্ষপতা: মৃত 

ইসিাইে, সাং- ঐ

০.০২০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ৩টি, 

সদ টয ৪০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৪০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দিাোঃ িাহবুবু, ক্ষপতা: নুরুে 

আেি, সাং- দিৌেভীকাটা, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ২টি, 

সদ টয ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৪১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরু সওদাগর, ক্ষপতা: দক্ষেে 

আহিদ, সাং- পূব ট ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ২টি, 

সদ টয ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৪২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দিাোঃ রক্ষিদ, ক্ষপতা: িািশুে 

আেি, সাং: পূব ট ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৪৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবুে কাোি, ক্ষপতা: মৃত আবু 

িািা, সাং- দিৌেভীকাটা, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 টিন দসর্ দদাকান ১টি, 

সদ টয ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৪৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে কক্ষবর, ক্ষপতা: িািশুে 

আেি, সাং- পূব ট ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৪৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দিাোঃ আজু, ক্ষপতা: মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং- ঐ

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 টিন দসর্ দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৪৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু সাোি, (ক্ষদিারী সক্ষিক্ষত), 

ক্ষপতা: আহিদ দহালসন, সাং- 

ডুিখােী, ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 টিন দসর্ দদাকান ৪২টি, 

সদ টয ৮০ ফুট, প্রস্থ ৮০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৪৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দিাোঃ বক্ষির/সাগর, ক্ষপতা: দিা: 

দিাতালেব/িাহাজাহান, সাং- 

ডুিখােী, ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ২টি, 

সদ টয ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।
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১৪৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দিাোঃ আেি, ক্ষপতা: অজ্ঞাত, সাং-

 ডুিখােী, ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৪৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দিাোঃ িাক্ষনক, ক্ষপতা: বজে 

আহিদ, সাং- ঐ

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৫০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাোঃ বালরক, ক্ষপতা: আলনায়ার 

দহালসন, সাং- ঐ

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ৮টি, 

সদ টয ৪০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৫১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাোঃ িালেক, ক্ষপতা: আক্ষিন 

উল্লাহ, সাং- ঐ

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৫২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাোঃ িাহজাহান, ক্ষপতা: বজে 

আহিদ, সাং- ঐ

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ৩০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৫৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িক্ষনর আহিদ, ক্ষপতা: দিাোঃ 

দহালসন, সাং- ঐ

০.৫০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৫৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুন্নাহার, স্বািী: জয়নাে 

আলবদীন, সাং- িালুি াট, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা বাসা ১টি, 

সদ টয ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৫৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে কক্ষবর, ক্ষপতা: িািশুে 

আেি, সাং- ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা বাসা ১টি, 

সদ টয ৪০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৫৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদু রহিান, ক্ষপতা: ইউছুপ, 

সাং- ঐ

০.৫০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা বাসা ১টি, 

সদ টয ৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৫৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িকছুদ, ক্ষপতা: হাজী জািাে 

উিীন, সাং- ঐ

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 টিন দসর্ বাসা ১টি, সদ টয 

৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৫৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা বাহাদুর ক্ষিয়া, ক্ষপতা: হাজী 

জািাে উিীন, সাং- ঐ

০.৬০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা বাসা ১টি, 

সদ টয ১০০ ফুট, প্রস্থ ৪০ 

ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৫৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা দিাোঃ দসক্ষেি, ক্ষপতা: দিাোঃ আজি, 

সাং- ঐ

০.০৬০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন বাসা ১টি, 

সদ টয ৫০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৬০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সাইফুে দিম্বার, ক্ষপতা: জাোে 

উিীন, সাং- িালুি াট, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা বাসা ১টি, 

সদ টয ৪০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৬১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িওকত দিম্বার, ক্ষপতা: মৃত নুর 

আহিদ, সাং- ো-বাগান, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা বাসা ১টি, 

সদ টয ৮০ ফুট, প্রস্থ ৪০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

১৬২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আেতাজ, ক্ষপতা: ক্ষসরাজুে হক, 

সাং- ঐ

০.০২০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ক্ষিতো 

দদাকান ১টি, সদ টয ৬০ 

ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৬৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  দিাোঃ দবোে, ক্ষপতা: ক্ষসরাজুে 

হক, সাং- ঐ

০.৪০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ক্ষিতো 

দদাকান ১টি, সদ টয ৬০ 

ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৬৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষগয়াস উিীন, ক্ষপতা: ক্ষসরাজুে 

হক, সাং- ঐ

০.০২০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ক্ষিতো 

দদাকান ৫টি, সদ টয ৬০ 

ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৬৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সাইফুে(দেয়ারম্যান), ক্ষপতা: 

দিৌেভী োলু, সাং- বালুরের, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ক্ষিতো 

দদাকান ১টি, সদ টয ১০ 

ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৬৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সাইফুে ইসোি, ক্ষপতা: নজু 

ক্ষিয়া, সাং- ো-বাগান, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ক্ষিতো 

দদাকান সদ টয ৪০ ফুট, প্রস্থ 

১৫ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৬৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা র্াোঃ ক্ষিক্ষির ের গং, ক্ষপতা: মৃত 

অনন্ত দিাহন ের, সাং- হারবাং 

ের পাড়া

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ক্ষিতো 

দদাকান সদ টয ৪০ ফুট, প্রস্থ 

২৫ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৬৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নাক্ষসর, ক্ষপতা: অজ্ঞাত, সাং- ো-

বাগান, ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ক্ষিতো 

দদাকান সদ টয ৭০ ফুট, 

প্রস্থ ১৫ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৬৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আেী গং, ক্ষপতা: আকবর 

আহিদ, সাং- ঐ

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ক্ষিতো 

দদাকান সদ টয ৪০ ফুট, প্রস্থ 

২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৭০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা তানক্ষভরুে ইসোি, ক্ষপতা: মৃত 

ইসহাক, সাং- ডুোহাজারা, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা দদাকান ১টি, 

সদ টয ৬০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৭১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িক্ষফ দিৌেভী, ক্ষপতা: মৃত 

বদরুজ্জিান, সাং- ডুিখােী, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০০৫ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ক্ষিতো 

দদাকান সদ টয ৩৫ ফুট, 

প্রস্থ ১০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৭২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে নবী, ক্ষপতা: িক্ষনরুজ্জিান, 

সাং- ঐ

০.০৪০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ক্ষিতো 

দদাকান সদ টয ৮০ ফুট, 

প্রস্থ ১৫ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৭৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ইক্ষদ্রস, ক্ষপতা: মৃত িকবুে 

আহিদ, সাং- হায়দারনািী, 

োিা, বান্দরবান

০.৫০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ক্ষিতো 

দদাকান সদ টয ৩৫ ফুট, 

প্রস্থ ১৫ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৭৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িিরফ আেী, ক্ষপতা: মৃত আো 

উিীন, সাং- িালুি াট, 

ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 পাকা ভবন ক্ষিতো 

দদাকান সদ টয ৭৫ ফুট, 

প্রস্থ ২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

১৭৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িনুরঞ্জন, ক্ষপতা: মৃত যগীন্দ্র না , 

ঐ

০.০১০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা বাসা ১টি সদ টয 

৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৭৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা প্রদীপ, ক্ষপতা: বালনশ্বর েন্দ্র রায়, 

সাং- ঐ

০.৬০০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা বাসা ১টি সদ টয 

৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৭৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু সসয়দ, ক্ষপতা: হাজী আবদুে 

জির, সাং- ক্ষরংভং ছক্ষগরিাহ্ 

কাটা, ডুোহাজারা, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ 55নং ক্ষরংভং 2 659 দসক্ষি পাকা বাসা ১টি সদ টয 

৪০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

দজো প্রিাসলন উলেদ প্রস্তাব 

দদওয়া আলছ।

১৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িধ্যি জুিনগর জালি িসক্ষজদ, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ দসক্ষি পাকা, টিলনর ছাউক্ষন 

 ৩০ক্ষফট-০ইক্ষি× ২০ক্ষফট-

০ইক্ষি

১৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় উত্তর জুিনগর জালি িসক্ষজদ, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  টিলনর  র ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষফট-০ইক্ষি× 

২৫ক্ষফট-০ইক্ষি

১৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জুিনগর দকন্দ্রীয় জালি িসক্ষজদ, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  পাকা  ৬০ক্ষফট-০ইক্ষি× 

৪০ক্ষফট-০ইক্ষি

১৮১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জুিনগর দারুে ইলত্তহাদ দাক্ষখে 

িাদ্রাসা, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ পাকা  ৬০ক্ষফট-০ইক্ষি× 

২০ক্ষফট-০ইক্ষি

১৮২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জুিনগর দবসরকারী প্রা ক্ষিক 

ক্ষবদ্যােয়, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ পাকা  ও দসক্ষি পাকা  

৪০ক্ষফট-০ইক্ষি× ৩০ক্ষফট-

০ইক্ষি

১৮৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সক্ষিক্ষত পাড়া জালি িসক্ষজদ, সাং-

 জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ পাকা  ৩০ক্ষফট-০ইক্ষি× 

২০ক্ষফট-০ইক্ষি

১৮৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নয়াপাড়া বায়তুর নূর জালি 

িসক্ষজদ, সাং- নয়াপাড়া, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ ২ তো পাকা, ৫৫ক্ষফট-

০ইক্ষি× ৪৫ক্ষফট-০ইক্ষি, 

িাদ্রাসা, ৬০ক্ষফট-০ইক্ষি× 

৩৫ক্ষফট-০ইক্ষি, টিলনর 

দসট, ৩০ক্ষফট-০ইক্ষি× 
১৮৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় পূব ট নয়া পাড়া দভালরর আলো প্রা: 

ক্ষবদ্যােয়, সাং- নয়াপাড়া, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির  র ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষফট-০ইক্ষি× 

২০ক্ষফট-০ইক্ষি

১৮৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বায়তুে ইজ্জত জালি িসনক্ষজদ, 

সাং- নয়াপাড়া, খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ দসক্ষি পাকা  র ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৪০ক্ষফট-

০ইক্ষি× ২০ক্ষফট-০ইক্ষি



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

১৮৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু সািা পাহাড় জালি িসক্ষজদ , 

সাং- নয়াপাড়া, খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর  র, টিলনর ছাউক্ষন, 

৩০ক্ষফট-০ইক্ষি× ২০ক্ষফট-

০ইক্ষি

১৮৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রানা ক্ষিয়া, ক্ষপতা: দিা: িিতাজ, 

সাং- নয়াপাড়া  িতো, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ দদাকান  র ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষফট-০ইক্ষি× 

৩০ক্ষফট-০ইক্ষি

১৮৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে উলুি জালি িসক্ষজদ ও 

িাদ্রাসা, নূরানী ও দহফজখানা, 

সাং- নয়াপাড়া  িতো, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ পাকা  র- ৪০ক্ষফট-

০ইক্ষি× ২০ক্ষফট-০ইক্ষি, 

পাকা  র - ৬০ক্ষফট-

০ইক্ষি× ১৫ক্ষফট-০ইক্ষি

১৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িাদ্রাসা পাড়া দদাকান ভবন,  

িাদ্রাসা পাড়া, খুটাখােী, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় ২৫১৮ ১৪৮/১ ৫১৩০ ২  দসক্ষি পাকা  র ১টি. 

৩০ক্ষফট-০ইক্ষি× ২০ক্ষফট-

০ইক্ষি

১৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িাদ্রাসা পাড়া জালি িসক্ষজদও 

দফারকাক্ষনয়া, সাং- িাদ্রাসা পাড়া, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় ২৫১৮ ১৪৮/১ ৫১৩০ ২ দসক্ষি পাকা  র ২টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষফট-

০ইক্ষি× ৪০ক্ষফট-০ইক্ষি 

/৪০ক্ষফট-০ইক্ষি× ১৫ক্ষফট-

০ইক্ষি
১৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইসোক্ষিয়া আদি ট দাক্ষখে 

িাদ্রাসা, সাং- িাদ্রাসা পাড়া, 

খুটাখােী েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় ২৫১৮ ১৪৮/১ ৫১৩০ ২ দসক্ষি পাকা ১টি. ১০০ক্ষফট-

০ইক্ষি× ২০ক্ষফট-০ইক্ষি, 

পাকা  র ১টি. ৫০ক্ষফট-

০ইক্ষি× ১৫ক্ষফট-০ইক্ষি
১৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বাঁিকাটা ক্লাব, সাং- িাদ্রাসা 

পাড়া, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় ২৫১৮ ১৪৮/১ ৫১৩০ ২ দসক্ষি পাকা  র ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৫০ক্ষফট-

০ইক্ষি× ১৫ক্ষফট-০ইক্ষি

১৯৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় দখোর িাঠ, সাং- িাদ্রাসা পাড়া, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় ২৫১৮ ১৪৮/১ ৫১৩০ ২ ইলটর বাউন্ডারী,

১৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িসক্ষজলদ ফালতিা, সাং- িাদ্রাসা 

পাড়া, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় ২৫১৮ ১৪৮/১ ৫১৩০ ২ দসক্ষি পাকা / টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষফট-০ইক্ষি× 

২০ক্ষফট-০ইক্ষি

১৯৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইসোি নগর জালি িসক্ষজদ, সাং-

 েম্বাতেী, খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 টিলনর  র ১টি, টিলনর 

োউক্ষন 

30ক্ষফট×30ক্ষফট

১৯৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় দরগাহ পাড়া ক্ষকলিার ইসোক্ষিক 

সীরাত কক্ষিটি পাঠাগার, সাং- 

েম্বাতেী, খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৬০০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 িাটির  র ১টি, টিলনর 

োউক্ষন 

30ক্ষফট×20ক্ষফট

১৯৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ব্রাক স্কুে, সাং- েম্বাতেী, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 িাটির  র ১টি, টিলনর 

োউক্ষন 

25ক্ষফট×15ক্ষফট

১৯৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষকিেয় স্কুলের দখোর িাঠ, সাং- 

েম্বাতেী, খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 দ রা দবড়া



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

২০০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় পূব ট ক্ষপয়াজ্জাকাটা ব্রাক স্কুে, সাং-

ক্ষপয়াজ্জাকাটা, খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 িাটির  র ১টি, টিলনর 

োউক্ষন 

25ক্ষফট×15ক্ষফট

২০১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বায়তুসাোি জালি িসক্ষজদ, সাং-

ক্ষপয়াজ্জাকাটা, খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 িাটির  র ১টি, টিলনর 

োউক্ষন 

30ক্ষফট×30ক্ষফট

২০২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ওির ফারম্নক (র:) দহফজখানা 

ও এক্ষতি খানা, সাং- 

ক্ষপয়াজ্জাকাটা, খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 িাটির  র ১টি, টিলনর 

োউক্ষন 

30ক্ষফট×25ক্ষফট

২০৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জায়না খাতুন আদি ট নূরানী 

একালর্িী, সাং- ক্ষপয়াজ্জাকাটা, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 দসক্ষি পাকা  র ১টি, 

টিলনর োউক্ষন 

60ক্ষফট×30ক্ষফট

২০৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় পূব ট ক্ষপয়াজ্জাকাটা জালি িসক্ষজদ, 

সাং- ক্ষপয়াজ্জাকাটা, খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 িাটির  র ১টি, টিলনর 

োউক্ষন 

50ক্ষফট×40ক্ষফট

২০৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রূপসী নগর ব্রাক স্কুে, সাং- 

ক্ষপয়াজ্জাকাটা, খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 িাটির  র ১টি, টিলনর 

োউক্ষন 

35ক্ষফট×30ক্ষফট

২০৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িধ্যি ক্ষপয়াজ্জাকাটা ব্রাক স্কুে, 

সাং- ক্ষপয়াজ্জাকাটা, খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 টিলনর  র ১টি, টিলনর 

োউক্ষন 

40ক্ষফট×20ক্ষফট

২০৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় দগােলর্বা জালি িসক্ষজদ ও 

দফারকক্ষনয়া িাদ্রাসা, সাং- 

দগােলর্বা, খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 দসক্ষিপাকা  র 1টি, টিলনর 

 র ১টি, টিলনর োউক্ষন 

30ক্ষফট×20ক্ষফট/ 

30ক্ষফট×15ক্ষফট

২০৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় দগাদার পাড়ী জালি িসক্ষজদ, সাং-

 দগােলর্বা, খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গে খুটাখােী 69 ১ ৭০ 2 িাটির  র ১টি, টিলনর 

োউক্ষন 

40ক্ষফট×30ক্ষফট

২০৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী  রাকী দটার, দপ্রাোঃ- ফারুক, ক্ষপতা: 

দিাোঃ কক্ষরি,  সাং: দসগুনবাক্ষগো, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর দদাকান  সদ টয-১২ 

ফুট, প্রস্থ-১০ ফুট

২১০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী  আিাছ উক্ষিন, ক্ষপতা: মৃত 

িিতাজ, সাং: দসগুনবাক্ষগো, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির দদাকান  র সদ টয 

১২ ফুট, প্রস্থ- ০৭ ফুট

২১১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী  ক্ষরদুয়ানুে হক(ক্ষভলেজালরর 

দছলে), ক্ষপতা: মৃত ইক্ষদ্রস, সাং: 

দসগুনবাক্ষগো, খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 দসক্ষিপাকা দদাকান  র, 

সদ টয ১৪ ফুট, প্রস্থ-১০ ফুট,
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িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

২১২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী  আহিদ দহালসন, ক্ষপতা: মৃত 

আব্দুে ক্ষিয়া, সাং: দসগুনবাক্ষগো, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 দসক্ষিপাকা দদাকান  র, 

সদ টয ১৯ ফুট, প্রস্থ- ১৪ ফুট

২১৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী  আহিদ দহালসন, ক্ষপতা: মৃত 

আব্দুে ক্ষিয়া, সাং: দসগুনবাক্ষগো, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর  র (গ্যালরজ), 

সদ টয ৪২ ফুট, প্রস্থ- ২২ 

ফুট

২১৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী  দিাোঃ আক্ষনছ, ক্ষপতা: দিাোঃ 

ইসোি, সাং: দসগুনবাক্ষগো, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 দসক্ষিপাকা দদাকান  র, 

সদ টয ১২ ফুট, প্রস্থ- ০৮ 

ফুট

২১৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী জাোে আহিদ(ক্ষভলেজার), 

ক্ষপতা: আেী আহাং, সাং: 

দসগুনবাক্ষগো, খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর দদাকান  র, সদ টয 

১২ ফুট, প্রস্থ- ০৮ফুট ,

২১৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী জক্ষকর আেি, ক্ষপতা: মৃত 

হাক্ষববুর রহিান সাং: 

দসগুনবাক্ষগো, খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 দসক্ষিপাকা দদাকান  র, 

সদ টয ১২ ফুট, প্রস্থ- ১০ ফুট

২১৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী সছয়দুে হক, ক্ষপতা: অক্ষে 

আহিদ, সাং: দসগুনবাক্ষগো, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির দদাকান, সদ টয 

১৬ফুট, প্রস্থ- ১২ফুট

২১৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী বাহাদুর কক্ষরি, ক্ষপতা: আব্দুে 

ছাোি, সাং: দসগুনবাক্ষগো, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির দদাকান  র, সদ টয-

১২ফুট, প্রস্থ- ০৭ ফুট

২১৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী আেী আকবর, ক্ষপতা: মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং: বাগান পাড়া, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 দদাকান  র, সদ টয ১২ফুট, 

প্রস্থ- ১০ফুট,

২২০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী হালিি উক্ষিন, ক্ষপতা: মৃত নুরুে 

ইসোি, সাং: বাগান পাড়া, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 দদাকান  র, সদ টয ১২ফুট, 

প্রস্থ- ১০ফুট,

২২১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী ওবাইদুে হক, ক্ষপতা: , সাং: 

বাগান পাড়া, খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 দদাকান  র, সদ টয ২০ফুট, 

প্রস্থ- ১২ফুট,

২২২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুটাখােী দিাোঃ িক্ষফ, ক্ষপতা: মৃত আেি 

উক্ষিন, সাং: দকাণা পাড়া, 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুটাখােী

৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর  র মুরগী ফাি ট, 

সদ টয ৩০ফুট, প্রস্থ- ১৭ফুট,

২২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজ াট িক্ষজলদর আে িাহমুদ জালি 

িসক্ষজদ, সাং- িধ্যি গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ গজাক্ষেয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ দসক্ষি পাকা টিলনর সাউক্ষন 

সদ টয ৩৭ ফুট প্রস্থ ২২ ফুট
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খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

২২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজ াট  দিাহােদ িক্ষফ আেি, ক্ষপতা- 

মৃত ইয়ার দিাহােদ, সাং- িধ্যি 

গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ সদর, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ গজাক্ষেয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ দসক্ষি পাকা টিলনর সাউক্ষন 

সদ টয ২৫ ফুট প্রস্থ ১৪ ফুট

২২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজ াট পক্ষিি গজাক্ষেয়া জাএি িসক্ষজদ, 

সাং- পক্ষিি  গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ সদর, কক্সবাজার।

০.২৪০ গজাক্ষেয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ ক্ষবক্ষডং  র সদ টয ৪০ ফুট 

প্রস্থ ৩৮ ফুট

২২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজ াট পক্ষিি গজাক্ষেয়া হালফজ খানা ও 

এক্ষতিখানা, সাং-পক্ষিি 

গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ সদর, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ গজাক্ষেয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ ক্ষবক্ষডং  র সদ টয ৬০ ফুট 

প্রস্থ ১৬ ফুট

২২৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া (দদাকান)

িাক্ষেক: আতাউেস্নাহ

সাং- পূব ট গজটন তেী

০.০১০  খুটাখােী ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 টিন পক্ষেক্ষ ন,

সদ টয ১৫ ফুট

প্রস্থ ১০ ফুট

২২৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া িসক্ষজদ

সাং: ঐ, সাং- ঐ

০.০৪০  খুটাখােী ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ক্ষবক্ষড ,উপলর টিনলসট

সদ টয ৩৫ ফুট

প্রস্থ ২৫ ফুট

২২৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া (দদাকান)

িাক্ষেক: আব্দুেস্নাহ

সাং: ঐ

০.০১০  খুটাখােী ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 টিনলসট

সদ টয ২৪ফুট

প্রস্থ ১০ ফুট

২৩০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান

িাক্ষেক : এরিাদ

ক্ষপতা: নুরম্নে ইসোি

সাং: ঐ

০.০১০  খুটাখােী ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 পক্ষেক্ষ ন, দবড়া

সদ টয ২৬ফুট

প্রস্থ ৬ ফুট

২৩১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া ইউনুে (দদাকান)

ক্ষপতা-হাক্ষববুর রহিান

সাং- পূব ট গজটনতেী

০.০৩০  খুটাখােী ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির দদয়াে/ উপলর টিন

সদ টয- ২০   , প্রস্থ- ২০

২৩২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া গজটনতেী প্রা ক্ষিক ক্ষবদ্যােয়

সাং- িধ্যি গজটনতেী

০.১৩০  খুটাখােী ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 টিনরলসর্/ উপলর টিন

সদ টয-৩০, প্রস্থ-১৭

২৩৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া িসক্ষজদ ও কবরস্থান

সাং- িধ্যি গজটনতেী 

০.১৪০  খুটাখােী ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির দদয়াে/ উপলর ছাদ

সদ টয-৪০, প্রস্থ-৩৪

২৩৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান-আ: দিানাদ

ক্ষপতা-মৃ-সুেতান আহিাদ

সাং পক্ষিি গজটনতেী 

০.০২০  খুটাখােী 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির দগাদাি/উপলর টিন

সদ টয-১৯,প্রস্থ-১৩

২৩৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান- ফখরম্নে ইসোি

ক্ষপতা-মৃ-নুর দিাহােদ

সাং পক্ষিি গজটনতেী

০.০২০  খুটাখােী 265

2108

৪ ৩২৫ 2 টিলনর দবড়া/উপলর টিন

সদ টয-৩৪,প্রস্থ-২০

২৩৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান- বাদিা ক্ষিয়া

ক্ষপতা-মৃ-গুরা ক্ষিয়া

সাং পক্ষিি গজটনতেী

০.০২০  খুটাখােী 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির দগাদাি/উপলর টিন

সদ টয-২১,প্রস্থ-১২



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

২৩৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান-দসানাক্ষিয়া

ক্ষপতা-হাক্ষববুর রহিান

সাং পক্ষিি গজটনতেী 

০.০৪০  খুটাখােী 265

2108

৪ ৩২৫ 2 ইলটর দদয়াে/উপলর টিন

সদ টয-৩৭,প্রস্থ-২০

২৩৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান-দবারহান

ক্ষপতা-মৃত আবু িািা

সাং পক্ষিি গজটনতেী 

০.০৩০  খুটাখােী 265

2108

৪ ৩২৫ 2 টিলনর দবড়া/উপলর টিন

সদ টয-১০,প্রস্থ-১০

২৩৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান-দসানাক্ষিয়া

ক্ষপতা-মৃত গুে দহালছন

সাং পক্ষিি গজটনতেী 

০.০২০  খুটাখােী 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির দগাদাি /উপলর 

পক্ষেক্ষ ন

সদ টয-১২,প্রস্থ-০৯

২৪০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান-কক্ষবর আহিদ

ক্ষপতা-মৃত কালু

সাং পক্ষিি গজটনতেী

০.০৭০  খুটাখােী 265

2108

৪ ৩২৫ 2 ইলটর দদয়াে/উপলর টিন

সদ টয-৪৭,প্রস্থ-১৬

২৪১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান-জাফর আেি

ক্ষপতা-মৃত জবর মুেস্নুক

সাং পক্ষিি গজটনতেী

০.০৭০  খুটাখােী 265

2108

৪ ৩২৫ 2  ইলটর দদয়াে/উপলর টিন

সদ টয-২৪,প্রস্থ-২০

২৪২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান  র,আব্দুে 

দিানাফ,ক্ষপতা: মৃত: কালু,সাং: 

ঐ, দপাোঃ খুটাখােী,

েকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুটাখােী 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির  র ১টি

সদ টয: ১২ ফুট

প্রস্থ: ১০ ফুট

২৪৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া হালফজ খানা, গজটনতেী,

 সাং: ঐ, দপাোঃ খুটাখােী,

েকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুটাখােী 260

2107

৪ ২৬৪ 2 পাকা  র ১টি

সদ টয: ৩১ ফুট

প্রস্থ: ১১ ফুট

২৪৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া  নুরানী িাদ্রাসা গজটন তেী, 

 সাং: ঐ, দপাোঃ খুটাখােী,

েকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুটাখােী 260

2107

৪ ২৬৪ 2  পাকা  র ১টি

সদ টয: ৭৫ ফুট 

প্রস্থ: ১৬ ফুট

২৪৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া িসক্ষজদ ,গজটনতেী, 

সাং: ঐ, দপাোঃ খুটাখােী,

েকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুটাখােী 260

2107

৪ ২৬৪ 2 পাকা  র ১টি

সদ টয: ৫১ ফুট

প্রস্থ: ৩৪ ফুট

২৪৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া  দদাকান, রিজান আেী, ক্ষপতা: 

মৃত: সছয়দ উেস্নাহ, সাং: ঐ, 

দপাোঃ খুটাখােী,

েকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুটাখােী 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর  র ১টি

সদ টয: ১১ ফুট

প্রস্থ: ১০ ফুট

২৪৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া িসক্ষজদ ও আকসা ফুরকাক্ষনয়া 

িাদ্রাসা,  

,সাং: ঐ, দপাোঃ খুটাখােী,

েকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুটাখােী 260

2107

৪ ২৬৪ 2 ক্ষবক্ষডং  র ১টি

সদ টয:৩৬  ফুট

প্রস্থ: ৩৩ ফুট

২৪৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান  র,নুরম্নে আেি 

হাজী,ক্ষপতা: মৃত: আবুে 

কালিি,সাং:নেবক্ষনয়া, দপাোঃ 

খুটাখােী,েকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুটাখােী 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর  র ১টি

সদ টয: ৩০ ফুট

প্রস্থ: ২০ ফুট

২৪৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া অঙ্গীকার িাঠ বায়তুে হালফজ 

খানা

সাং- বাককুি পাড়া

০.০৫০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির দগাদাি/ উপলর টিন

সদ টয-৭৩, প্রস্থ-২৫

২৫০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া অঙ্গীকার িাঠ বায়তুে  জালি 

িসক্ষজদ

সাং- বাককুি পাড়া 

০.০৪০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির দগাদাি/ উপলর টিন

সদ টয-৬৫, প্রস্থ-৪০



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

২৫১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া কবরসহান

সাং- বাককুি পাড়া

০.২০০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির দগাদাি/ উপলর টিন

সদ টয-১২০,প্রস্থ-১০০

২৫২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া অঙ্গীকার িাঠ দারম্নে 

ইবলতদায়ী িাদরাসা

সাং- বাককুি পাড়া 

০.০৪০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির দগাদাি/ উপলর টিন

সদ টয-৯০, প্রস্থ-১৬

২৫৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান-রক্ষব আেি

ক্ষপতা-মৃ: আবু ক্ষসক্ষিক

সাং- বাককুি পাড়া

০.০৬০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির দগাদাি/

উপলর টিন

সদ টয-১৮, প্রস্থ-১৩

২৫৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান- ওক্ষে আহেদ

ক্ষপতা-মৃ:আ:সুক্কর

সাং- বাককুি পাড়া

০.০৯০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির দগাদাি/ 

উপলর টিন

সদ টয-৬০, প্রস্থ-১৭

২৫৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান-দিাবারক

ক্ষপতা-মৃ: িীর আহেদ

সাং- বাককুি পাড়া 

০.০৪০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির দগাদাি/

 উপলর টিন

সদ টয-৩৩, প্রস্থ-৩২

২৫৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান,িাক্ষেক আবুে বালছর, 

ক্ষপতা: মৃত: বক্ষদউর 

রহিান,সাং:বাককুি পাড়া, দপাোঃ 

খুটাখােী,েকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2  িাটির  র ১টি

সদ টয: ১৫ ফুট

প্রস্থ: ১০ ফুট

২৫৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া (দদাকান) িাক্ষেক হাজী নুর 

কক্ষবর, ক্ষপতা: 

 মৃত: আবুে কালিি, 

সাং:বাককুি পাড়া, 

দপাোঃ খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 ক্ষবক্ষডং  র ১টি

সদ টয: ৪৩ ফুট

প্রস্থ: ১৩ ফুট

২৫৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া  দদাকান িাক্ষেক সছয়দ 

দহালসন,ক্ষপাতা আিরাফ আেী, 

সাং:বাককুি পাড়া, দপাোঃ 

খুটাখােী,েকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2  ক্ষবক্ষডং  র ১টি

সদ টয: ৮৬ ফুট

প্রস্থ: ২২ফুট

২৫৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া দদাকান িাক্ষেক সছয়দ দহালসন, 

দিা: দহালসন, সাং:বাককুি পাড়া, 

দপাোঃ 

খুটাখােী,েকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 ক্ষবক্ষডং  র ১টি

সদ টয: ১৯ ফুট

প্রস্থ: ১৮ফুট

২৬০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া িাদ্রাসা  সাং:বাককুি পাড়া, দপাোঃ 

খুটাখােী,েকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৫০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির  র ১টি

সদ টয: ১১ ফুট

প্রস্থ: ৩৯ ফুট

২৬১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া        িাদ্রাসা, 

সাং:বাককুি পাড়া, দপাোঃ 

খুটাখােী,েকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৩০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 ক্ষবক্ষডং  র ১টি

সদ টয: ২৫ ফুট

প্রস্থ: ৪০ ফুট

২৬২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া   িসক্ষজদ, 

সাং:বাককুি পাড়া, দপাোঃ 

খুটাখােী,েকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 ক্ষবক্ষডং  র ১টি

সদ টয: ৪৭ ফুট

প্রস্থ: ৩০ ফুট



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

২৬৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া  কবর স্থান,

 সাং:বাককুি পাড়া, দপাোঃ 

খুটাখােী,েকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

িাটির  র ১টি

০.১৫০  খুটাখােী 252

2106

৪ ২৬১ 2 সদ টয: ৭০ ফুট

প্রস্থ: ৪০ ফুট

২৬৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

িসক্ষজদ

সাং: ঐ ইলটর দদওয়াে

০.০৫০ দিদাকেক্ষপয়া ১০২৮ 196 ৩৫০১ ২ ,উপলর ছাদ

সদ টয৫০ ফুট 

প্রস্থ৪০ ফুট
২৬৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান (িাক্ষেক)সালকরা দবগি, 

স্বািী: আ: শুক্কুর, সাং:উত্তর 

কেক্ষপয়া, দপা:খুটাখাকেী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার

০.০৬০ দিদাকেক্ষপয়া 60/ক259 196 ২৩১ ২  টিলনর  র ১টি

সদ টয: ৪৮ ফুট 

প্রস্থ: ২৭ ফুট

২৬৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

 দদাকান (িাক্ষেক) িাহাবু আেি , 

ক্ষপতা: মৃত: কক্ষবর আহিদ, 

সাং:উত্তর কেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার 

০.০৪০ দিদাকেক্ষপয়া 60/ক259 196 ২৩১ ২ িাটির  র ১টি

সদ টয: ২৬ ফুট 

প্রস্থ: ২১ ফুট

২৬৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

 দদাকান (িাক্ষেক) দিৌেভী 

আিানুেস্নাহ   ক্ষপতা: মৃত: আবু 

তালেপ,সাং:উত্তরকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০৬০ দিদাকেক্ষপয়া 60/ক259 196 ২৩১ ২ িাটির  র ১টি

সদ টয: ৫০ফুট 

প্রস্থ: ৩৫ ফুট

২৬৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

নুরানী িাদ্রাস দহাফজ খান, 

সাং: উত্তর কেক্ষপয়া: 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ দিদাকেক্ষপয়া 60/ক259 196 ২৩১ ২ িাটির  র ১টি

সদ টয: ৪৬ ফুট 

প্রস্থ: ২৪ ফুট

২৬৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

কবরস্থান, ক্ষপতা: 

 সাং:উত্তর কেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০৪০ দিদাকেক্ষপয়া 60/ক259 196 ২৩১ ২ কবরস্থান ১টি

সদ টয: ১২০ ফুট 

প্রস্থ: ১৩০ ফুট

২৭০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

ঈদগাহ িাট, 

সাং:উত্তর কেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার 

০.০৫০ দিদাকেক্ষপয়া 60/ক259 196 ২৩১ ২ িাঠ   র ১টি

সদ টয: ১০০ ফুট 

প্রস্থ: ৯১ ফুট

২৭১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

মুরক্ষগর খািার 

(িাক্ষেক)ওবাইেস্নাহ, ক্ষপতা: আবু 

তালেব,সাং:উত্তর কেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০৪০ দিদাকেক্ষপয়া 60/ক259 196 ২৩১ ২ পক্ষেক্ষ ন  র ১টি

সদ টয:৫৪ ফুট 

প্রস্থ: ১২ ফুট

২৭২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

মুরক্ষগর খািার(িাক্ষেক) জািাে 

উিক্ষন, ক্ষপতা: জুন 

ক্ষিয়া,সাং:উত্তর কেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া 60/ক259 196 ২৩১ ২ টিনলসট  র ১টি

সদ টয: ৪৬ ফুট 

প্রস্থ: ১৬ ফুট

২৭৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান (িাটিক)আবু বক্কর, 

ক্ষপতা: মৃত: সসয়দুে হক  

সাং:উত্তর কেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০৪০ দিদাকেক্ষপয়া 60/ক259 196 ২৩১ ২ িাটির  র ১টি

সদ টয: ১০ ফুট 

প্রস্থ: ১০ ফুট



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

২৭৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান (িাক্ষেক) িাহবুব আেি 

ক্ষপতা: হাক্ষজ আববাস ,সাং:উত্তর 

কেক্ষপয়া, দপা:খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার 

০.০৩০ দিদাকেক্ষপয়া 60/ক259 196 ২৩১ ২ টিনলসট  র ১টি

সদ টয: ৩০ ফুট 

প্রস্থ: ২৮ ফুট

২৭৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান (িাক্ষেক)দতৌহীদ ক্ষপতা:  

মৃত: ফক্ষরদ হুজর, সাং:িধ্যি 

দিদাকেক্ষপয়া, দপা:খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ িাটির  র ১টিদদ টয: ৩২ 

ফুট প্রস্থ: ১৮ ফুট

২৭৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

 দদাকান (িাক্ষেক) সছয়দ আেি, 

ক্ষপতা: মৃত: নক্ষজর আহিদ, 

সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ িাটির  র ১টিদদ টয: ৫৬ 

ফুট প্রস্থ: ২৩ ফুট

২৭৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

 দদাকান (িাক্ষেক) আবু তালেপ, 

ক্ষপতা: মৃত: নক্ষজর আহিদ, 

সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখাকেী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০৩০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ িাটির  র ১টিদদ টয: ৪২  

ফুট প্রস্থ: ২৩  ফুট

২৭৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান (িাক্ষেক) হাজী সছয়দ 

আেি, ক্ষপতা: মৃত: আসরাব 

আেী,সাং:িধ্যি িদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ িাটির  র ১টিদদ টয: ৩৬ 

ফুট প্রস্থ: ১৯ ফুট

২৭৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

 দদাকান (িাক্ষেক) জবর মুল্লুক, 

ক্ষপতা: মৃত: আসরাব আেী 

সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ টিনলসট  র ১টিদদ টয: ৫৮ 

ফুট প্রস্থ: ১৭  ফুট

২৮০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

 দদাকান(িাক্ষেক) ফলয়জ, ক্ষপতা: 

মৃত: আব্দু রহিান, সাং:িধ্যি 

দিদাকেক্ষপয়া, দপা:খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার

০.০৩০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ িাটির  র ১টিদদ টয: ২৯ 

ফুট প্রস্থ: ১৮ ফুট

২৮১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

কবরস্থান, অক্ষফস 

পাড়া,সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ কবরস্থান  ১টিদদ টয: ১২৫ 

ফুট প্রস্থ: ৮০ ফুট

২৮২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

কাোোন িসক্ষজদ, (হাজী পাড়া) 

সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ ক্ষবক্ষডং ১টিদদ টয: ৫৭ ফুট 

প্রস্থ: ৩৫ ফুট

২৮৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান (িাক্ষেক) জক্ষসি, ক্ষপতা: 

মৃত: আ: ছাোি, সাং:িধ্যি 

দিদাকেক্ষপয়া, দপা:খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ িাটির  র ১টিদদ টয: ১৮ 

ফুট প্রস্থ: ১২ ফুট



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

২৮৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান (িাক্ষেক) দিারলসদ , 

ক্ষপতা: আ: সাত্তর, সাং:িধ্যি 

দিদাকেক্ষপয়া, দপা:খুটাখাকেী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ িাটির  র ১টি, সদ টয: ১৫ 

ফুট প্রস্থ: ১০ ফুট

২৮৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দক্ষিণ বহেতেী সরকারী 

প্রা ক্ষিক ক্ষবদ্যােয়, সাং:িধ্যি 

দিদাকেক্ষপয়া, দপা:খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার

০.০৩০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ (১) ক্ষবক্ষডং  র ১টি সদ টয: 

৭৫ ফুট প্রস্থ: ৩৫ ফুট (২) 

ক্ষবক্ষডং  র ১টি সদ টয: ৭৭ 

ফুট  প্রস্থ: ১৮ ফুট

২৮৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

অঙ্গীকার িাঠ হালফজ খানা, 

সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখাকেী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ পক্ষেক্ষ ন  র ১টি সদ টয: 

৫৩  ফুট প্রস্থ: ২০ ফুট

২৮৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

অঙ্গীকার িাট বায়তুে ফান্নাহ 

জালি িসক্ষজদ, ক্ষপতা: নুরুে 

আেি,সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখাকেী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ িাটির  র ১টিদদ টয: ৫২ 

ফুট প্রস্থ: ২৬ ফুট

২৮৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

কবর স্থান, সাং:িধ্যি 

দিদাকেক্ষপয়া, দপা:খুটাখাকেী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ পবক্ষডং  র ১টিদদ টয: ৬২ 

ফুট প্রস্থ: ৩৪ ফুট

২৮৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দারুে মুক্ষক্ত দাক্ষখে িাদ্রাসা, 

সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখাকেী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮  কবর স্থান ১টি সদ টয: 

১২০  ফুট প্রস্থ: ১০০ ফুট

২৯০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান (িাক্ষেক) আব্দুল্লাহ, 

ক্ষপতা:মৃত: দিৌেভী বসর, 

সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখাকেী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০৩০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ ক্ষবক্ষডং  র ১টি সদ টয: ৫৮ 

ফুট প্রস্থ: ৩৩ ফুট

২৯১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান (িাক্ষেক) আব্দুল্লাহ, 

ক্ষপতা:মৃত: দিৌেভী বসর, 

সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখাকেী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.৩০০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ টিনলসট  র ১টিদদ টয: ২১ 

ফুট প্রস্থ: ১৩ ফুট

২৯২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান (িাক্ষেক) দিা: িক্ষফ, 

ক্ষপতা: মৃত: দিাহােদ দহালসন 

সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখাকেী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮  ক্ষবক্ষডং  র ১টি সদ টয: ২৪ 

 ফুট প্রস্থ: ৪২ ফুট



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

২৯৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান (িাক্ষেক) আ: রক্ষিদ, 

ক্ষপতা:সাক্ষে আহিদ, সাং:িধ্যি 

দিদাকেক্ষপয়া, দপা:খুটাখাকেী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ ক্ষবক্ষডং  র ১টি সদ টয: ৩৫ 

ফুট প্রস্থ: ১৪ ফুট

২৯৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান (িাক্ষেক) সািাি 

দহালসন, ক্ষপতা: মৃত: নুরুে 

আেি,সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখাকেী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.২০০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ ক্ষবক্ষডং  র ১টিদদ টয: ৫১ 

ফুট প্রস্থ: ২১ ফুট

২৯৫ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

 দদাকান(িাক্ষেক) দিা: 

সক্ষরফ,ক্ষপতা: জাোে, সাং:িধ্যি 

দিদাকেক্ষপয়া, দপা:খুটাখাকেী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার

০.২০০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ ক্ষবক্ষডং  র ১টিদদ টয: ২১ 

ফুট প্রস্থ: ১২ ফুট

২৯৬ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

ক্ষিে (িাক্ষেক)ওক্ষে আহিদ , 

ক্ষপতা: জাোে আহিদ, 

সাং:িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখাকেী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০৩০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ িাটির  র ১টি সদ টয: ৩৫  

ফুট প্রস্থ: ১১ ফুট

২৯৭ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

দদাকান, িাক্ষেক: িাহমুদা খাতুন, 

স্বািী: মৃত সুরত আেি, সাং 

িধ্যি দিদাকেক্ষপয়া, 

দপা:খুটাখােী, েকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.৩০০ দিদাকেক্ষপয়া ৫২৪/ক ২৬৪ ১৪৫৮ দদাকান 1টি সদ টয 21 ফুট 

প্রস্থ 11 ফুট

২৯৮ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

সালজদা, স্বািী: আবুে বির, সাং-

 দক্ষিণ দিোকেক্ষপয়া, দপা: 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৯০ দিদাকেক্ষপয়া 715/ক268 196 2224 2 ক্ষবক্ষডং 1টি সদ টয 19 ফুট 

প্রস্থ 10 ফুট

২৯৯ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

আে ফাোহ জালি িসক্ষজদ, 

দেয়ারম্যানপাড়া, সাং- দক্ষিণ 

দিোকেক্ষপয়া, দপা: খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ দিদাকেক্ষপয়া 715/ক268 196 2224 2 ক্ষবক্ষডং 1টি সদ টয 53 ফুট 

প্রস্থ 23 ফুট

৩০০ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

নুরুে আেি, ক্ষপতা: নক্ষজর 

আহিদ, সাং- দক্ষিণ 

দিোকেক্ষপয়া, দপা: খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ দিদাকেক্ষপয়া 715/ক268 196 2224 2 িাটির দদাকান 1টি সদ টয 

15 ফুট প্রস্থ 10 ফুট

৩০১ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

কবরস্থান সাং- দক্ষিণ 

দিোকেক্ষপয়া, দপা: খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ দিদাকেক্ষপয়া 715/ক268 196 2224 2 সদ টয 210ফুট প্রস্থ 100 

ফুট

৩০২ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

নুরা ক্ষিয়া, ক্ষপতা: মৃত তাক্ষিি 

দগাোি, সাং- দক্ষিণ 

দিোকেক্ষপয়া, দপা: খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ দিদাকেক্ষপয়া 715/ক268 196 2224 2 দদাকান 1টি সদ টয 26 ফুট 

প্রস্থ 17 ফুট



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

৩০৩ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

ইউনুছ, ক্ষপতা: দসােতান আহিদ, 

সাং- দক্ষিণ দিোকেক্ষপয়া, দপা: 

খুটাখােী, েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ দিদাকেক্ষপয়া 715/ক268 196 2224 2 ক্ষিে 1টি সদ টয 32 ফুট 

প্রস্থ 30 ফুট

৩০৪ কক্সবাজার েকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় দিদাকেক্ষপয়া 

ক্ষবট

ছলরায়ার কািাে, ক্ষপতা: মৃত আোঃ 

শুক্কুর, সাং- দক্ষিণ 

দিোকেক্ষপয়া, দপা: খুটাখােী, 

েকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ দিদাকেক্ষপয়া 715/ক268 196 2224 2 ক্ষবক্ষডং 1টি সদ টয 24 ফুট 

প্রস্থ 23 ফুট

জর্াট= ৩১.৫৮০

জর্ৌজা ক্ষ .এ   

দাে

ক্ষ .এ  

খক্ষিয়ান

আর.এ  

দাে

আর.এ  

খক্ষিয়ান

ক্ষব.এ  

দাে

ক্ষব.এ  

খক্ষিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

১
কক্সবাজার চকক্ষরয়া চুনক্ষি বরইিক্ষল

বাক্ষনয়াছড়া জাগর্ 

র্ ক্ষজদ/বাজার ২.২ বরইিক্ষল ন৯৫২ ১১০৪০ "

২ " " " " বাক্ষনয়াছড়া জেিন র্াগকটট ০.২ বরইিক্ষল ন৯৪৯ ১১০৩৫ "

৩

" " " "
পাহাড়িক্ষল জাগর্ 

র্ ক্ষজদ/কবরস্থান ০.৪ বরইিক্ষল ৬২৩০ ৯৪১৫ "

৪ " " " " র্াহমুদ নের জাগর্ র্ ক্ষজদ ০.২ বরইিক্ষল ন৬১৭৪ ৯৪২৪ "

৫ " " " "
পূব ট র্াহমুদ নের জাগর্ 

র্ ক্ষজদ ০.৬ বরইিক্ষল ন৯৪৪ ১১৩৫ "

৬

" " " "
র্াহমুদ নের  রকাক্ষর 

প্রাথক্ষর্ক ক্ষবদ্যালয় ০.৮ বরইিক্ষল
৬১৭৪ ৯৪২৪

"

৭

" " " " চাগের বাগপর পাড়া কবরস্থান ১.১৯ বরইিক্ষল ৬২৪৬ ৯৩৪৪ "

৮ " " " "
বাক্ষনয়াছড়া বারাক্ষজগর্াটা 

কবরস্থান ২.৬ বরইিক্ষল ৬১১০ ৯৪৯৩ "

৯ " " " "
ভুক্ষড়র ক্ষচকনগ ানা বায়তুল্লাহ 

জুম্মা র্ ক্ষজদ ০.৪ বরইিক্ষল ৯৫২ ১১০৪০ "

১০ " " " "
র্গহিখালীপাড়া জাগর্ 

র্ ক্ষজদ ও কবরস্থান ০.৮ বরইিক্ষল ন৯৫৮ ১৩৭৮৫ "

১১ " " " " রহর্াক্ষনয়াপাড়া জাগর্ র্ ক্ষজদ ০.৬ বরইিক্ষল ৭৭৯৩ ১৩৭৮৪ "

১২ " " " "
দরো পাড়া জাগর্ র্ ক্ষজদ ও 

কবরস্থান ১. বরইিক্ষল ৭৭৯২ ১৫০৭৬ "

গৃহীি ব্যবস্থা 

(র্ার্লা/জজলা প্রিা গন 

উগেদ প্রস্তাব ইিযাক্ষদ 

আগছ ক্ষক না)

জবরদখলকৃি 

 ংরক্ষিি বনভূক্ষর্ 

(একর)

জবরদখলকৃি  ংরক্ষিি বনভূক্ষর্র িফক্ষ ল বনভূক্ষর্র 

জবরদখগলর ক্ষববরণ 

( ব টগিি/  গরজক্ষর্ন 

অবস্থা হ)

উপগজলা জরঞ্জ ক্ষবট জবরদখলকারীর নার্ ও 

ঠিকানা

র্ন্তব্য

চট্টগ্রার্ দক্ষিণ বন ক্ষবভাগের কক্সবাজার জজলা

ক্রঃ 

নং

জজলা



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

১৩ " " " " জর্ৌলভীপাড়া জাগর্ র্ ক্ষজদ ০.৫ বরইিক্ষল ন৯৬২ ১৫০৭৫ "

১৪ " " " "
বড়গ ানা জাগর্ র্ ক্ষজদ ও 

কবরস্থান ১ বরইিক্ষল ন৯৬০ ১৫০৩৮ "

১৫ " " " "
আইয়ুব আলী প্রাথক্ষর্ক 

ক্ষবদ্যালয়
০.৫

বরইিক্ষল ৭৭৯২ ১৫০৭৬ "

১৬ " " " " ক্ষভগলজারপাড়া জাগর্ র্ ক্ষজদ ০.২ বরইিক্ষল থ২৪১ ১৪৫৭৮ "

১৭ " " " "
স্যার্ছক্ষড় জাগর্ র্ ক্ষজদ ও 

জবাখারী জাগর্ র্ ক্ষজদ ০.৫ বরইিক্ষল খ২৪৭
১৪৪৪৬

"

১৮ " " " " সুভন্তলাল দূে টা র্ক্ষের ০.৬ বরইিক্ষল ১৪৪৪৬ "

১৯ " " " " স্যার্ছক্ষড় ক্ষিশু ক্ষিিা জকন্দ্র ০.০৪ বরইিক্ষল
১৪৪৪৬

"

২০ " " " "
ক্ষভগলজারপাড়া ক্ষিশু ক্ষিিা 

জকন্দ্র ০.০৪ বরইিক্ষল খ২১৯
১৪৪৪৬

"

২১ " " " " আলর্নের ক্ষিশু ক্ষিিা জকন্দ্র ০.০৫ বরইিক্ষল ৭৭৯২
১৫০৭৬

"

২২ " " " " আলর্নের জাগর্ র্ ক্ষজদ ০.২ বরইিক্ষল ৭৭৯২ ১৫০৭৬ "

২৩ " " " " র্া র্গেরিরী র্ক্ষের ০.৫ বরইিক্ষল ৬১৬৬ ৯৪৩০ "

২৪ " " " "
পাহাড়ািক্ষল হা ান ও 

জহাছাইন এর র্ ক্ষজদ
০.৪

বরইিক্ষল ন৯৪৪
১১০৩৫

"

১৫.৫২

খ) অন্যান্য প্রক্ষিষ্ঠান (হাট-বাজার/জদাকান-পাট, ক্ষরগ াট ট/কগটজ , কৃক্ষি ফার্ ট, ক্ষিিা প্রক্ষিষ্ঠান ইিযাক্ষদ।

জর্ৌজা
ক্ষ .এ  

 দাে

ক্ষ .এ  

খক্ষিয়ান

আর.এ  

দাে

আর.এ  

খক্ষিয়ান

ক্ষব.এ  

দাে

ক্ষব.এ  

খক্ষিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

১ নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই

খ) অন্যান্য প্রক্ষিষ্ঠান (হাট-বাজার/জদাকান-পাট, ক্ষরগ াট ট/কগটজ , কৃক্ষি ফার্ ট, ক্ষিিা প্রক্ষিষ্ঠান ইিযাক্ষদ।

জবরদখলকৃি  ংরক্ষিি বনভূক্ষর্র িফক্ষ ল

জবর দখলকৃি 

 ংরক্ষিি বনভূক্ষর্ 

(একর)

বনভূক্ষর্র 

জবরদখগলর ক্ষববরণ 

( ব টগিি / 

 গরজক্ষর্ন অবস্থা হ)

গৃহীি ব্যবস্থা 

(র্ার্লা/জজলা 

প্রিা গন উগেদ 

প্রস্তাব ইিযাক্ষদ 

আগছ ক্ষক না)

র্ন্তব্য

উপকূলীয় বন ক্ষবভাে, চট্টগ্রার্ এর কক্সবাজার জজলা

ক্রক্ষর্

ক 

নং

জজলা উপগজলা জরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখলকারীর নার্ 

ও ঠিকানা

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃক্ষি  ংরিণ , চট্টগ্রার্ এর কক্সবাজার জজলা

ক্রক্ষর্

ক 

নং

জজলা উপগজলা জরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখলকারীর নার্ 

ও ঠিকানা

জবর দখলকৃি 

 ংরক্ষিি বনভূক্ষর্ 

(একর)

জবরদখলকৃি  ংরক্ষিি বনভূক্ষর্র িফক্ষ ল

বনভূক্ষর্র জবরদখগলর 

ক্ষববরণ ( ব টগিি / 

 গরজক্ষর্ন অবস্থা হ)

গৃহীি ব্যবস্থা 

(র্ার্লা/জজলা 

প্রিা গন উগেদ 

প্রস্তাব ইিযাক্ষদ 

আগছ ক্ষক না)

র্ন্তব্য



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

জর্ৌজা
ক্ষ .এ  

 দাে

ক্ষ .এ  

খক্ষিয়ান

আর.এ  

দাে

আর.এ  

খক্ষিয়ান

ক্ষব.এ  

দাে

ক্ষব.এ  

খক্ষিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

১

কক্সবাজার চকক্ষরয়া চুনক্ষি 

বন্যপ্রাণী 

অভয়ারণ্য জরঞ্জ

আক্ষজজনের 

বন্যপ্রাণী 

অভয়ারণ্য ক্ষবট

মসজিদ ও 

মাদ্রাসা,গাইনাকাটা,আজিিনগর, 

চকজরয়া, কক্সবািার

০.২ হারবাং ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ প্রিা গনর ক্ষনকট উগেদ 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গছ।

২

ঐ ঐ ঐ ঐ মসজিদ, মাদ্রাসা ও কবরস্থান, 

গাইনাকাটা,আজিিনগর, চকজরয়া, 

কক্সবািার

০.৫ ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঐ

৩
ঐ ঐ ঐ ঐ র্ ক্ষজদ, আক্ষজজনের, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার

২.৩ ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঐ

৪
ঐ ঐ ঐ ঐ কবরস্থান, আক্ষজজনের, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার

২. ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঐ

৫
ঐ ঐ ঐ ঐ কবরস্থান, আক্ষজজনের, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার

২. ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঐ

৬

ঐ ঐ ঐ ঐ জঙ্গল বাক্ষড়  ক্ষর্ক্ষি, 

ক্ষভগলজারপাড়া, আক্ষজজনের, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার

১.৪ ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঐ

৭

ঐ ঐ ঐ ঐ র্ ক্ষজদ,বারর্াপাড়া, 

আক্ষজজনের, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.৪ ঐ ৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঐ

৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চুনক্ষি বন্যপ্রাণী 

অভয়ারণ্য জরঞ্জ

হারবাং 

বন্যপ্রাণী 

অভয়ারণ্য ক্ষবট

Djy‡g wØwbqv gv`ªvmv, DËi 

nvievs wf‡jRvi cvov|

5.00 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ প্রিা গনর ক্ষনকট উগেদ 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গছ।

৯ ঐ ঐ ঐ ঐ gmwR` gv`ªvmv, Kei ¯’vb 0.37 ঐ ৭ ২

৩
৩ ২ ঐ

১০ ঐ ঐ ঐ ঐ gmwR` gv`ªvmv, Kei ¯’vb 0.63 ঐ ৭ ২ ৪
২ ২ ঐ

১১ ঐ ঐ ঐ ঐ gmwR` gv`ªvmv, Kei ¯’vb 1.00 ঐ ৭ ২ ৪
২ ২ ঐ

১৫.৮০

খ) অন্যান্য প্রক্ষতষ্ঠান (হাট-বাজার/ দদাকান- পাট, ক্ষরলসাট ট/কলটজ , কৃক্ষি ফাি ট, ক্ষিিা প্রক্ষতষ্ঠান ইতযাক্ষদ )

দিৌজা ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

লার্া বন ক্ষবভাগের কক্সবাজার জজলা

ক্রক্ষর্

ক 

নং

জজলা উপগজলা জরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখলকারীর নার্ 

ও ঠিকানা

জবর দখলকৃি 

 ংরক্ষিি বনভূক্ষর্ 

(একর)

বনভূক্ষর্র জবরদখগলর 

ক্ষববরণ ( ব টগিি / 

 গরজক্ষর্ন অবস্থা হ)

গৃহীি ব্যবস্থা 

(র্ার্লা/জজলা 

প্রিা গন উগেদ 

প্রস্তাব ইিযাক্ষদ 

আগছ ক্ষক না)

র্ন্তব্য

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

১ নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই



দিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস 

দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

িন্তব্যক্রোঃ নং দজো উপলজো দরঞ্জ ক্ষবট
জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তফক্ষসে

বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব টলিি/ 

সলরজক্ষিন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/দজো প্রিাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)


